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 أدىاَ اٌّٛاعٌس
 ٍِشص وراب اٌّفٍض فً أدىاَ اٌرغواخ 

 TD ذّاعٌٓاخ االؿراط آٌد اٌذاض ِغػٚق ِغ ٌٍٍٗ جٍّغ ِذاضغ

 

 إػضاص : فٛػي أوغٌُ

22/44/2406 

 

ِٓ َف"  ٍْ ََٕر َْٛق اْش ـَاًء َف ِٔ  َٓ ْْ ُو ِٓ َفِإ ٍْ ٍَ َْٔص ًُ َدِّظ اأُل ِِْص ُْ ٌٍَِظَوِغ  ْٚالِصُو ُٗ ِفً َأ ُُ اٌٍَ َِا َذَغَن ٌُِٛصٍُى َٓ ُشٍَُصا  ُٙ ٍَ

َٚ  ُٗ ٌَ َْ ْْ َوا َّا َذَغَن ِإ ِِ ـُُضُؽ  َّا اٌ ُٙ ْٕ ِِ َٚاِدٍض   ًِ ِٗ ٌُِى ٌْ َٛ َٚأَلَت َٙا إٌِْصُف  َٚاِدَضًج َفٍَ َْٔد  ْْ َوا ُْ َِٚإ ٌَ ْْ ٌٌَض َفِإ

ٌَٛج ُٗ ِإْس ٌَ َْ ْْ َوا ِٗ اٌُصٍُُس َفِإ ِِ ُٖ َفأُل َٛا ُٗ َأَت َِٚعَش َٚ ٌٌََٚض   ُٗ ٌَ ْٓ َٙا  ٌَُى َِٚصٍٍَح ٌُِٛصً ِت ْٓ َتْؼِض  ِِ ـُُضُؽ  ِٗ اٌ ِِ َفأُل

َٗ َو َْ اٌٍَ ِٗ ِإ َٓ اٌٍَ ِِ َْٔفًؼا َفِغٌَضًح   ُْ ُْ َأْلَغُب ٌَُى ُٙ ٌُ َْ َأ ُْ ال َذْضُعٚ َٕاُؤُو ََٚأْت  ُْ ٍٓ آَتاُؤُو ٌْ ْٚ َص ًّاَأ ًّا َدِىٍ َْ َػٍٍِ  ا

ٌَ  ُْ ٌَ ْْ ُْ ِإ َٚاُجُى َِا َذَغَن َأْػ ُْ ِْٔصُف  ْٓ َتْؼِض ٌََُٚى ِِ  َٓ َّا َذَغْو ِِ ُُ اٌُغُتُغ  ٌٌََٚض َفٍَُى  َٓ ُٙ ٌَ َْ ْْ َوا ٌٌََٚض َفِإ  َٓ ُٙ ٌَ ْٓ ُى

ُْ َْ ٌَُى ْْ َوا ٌٌََٚض َفِإ  ُْ ْٓ ٌَُى ٌَُى  ُْ ٌَ ْْ ُْ ِإ َّا َذَغْوُر ِِ َٓ اٌُغُتُغ  ُٙ ٌََٚ  ٍٓ ٌْ ْٚ َص َٙا َأ َٓ ِت َٓ  َِٚصٍٍَح ٌُِٛصٍ ُٙ ٌٌََٚض َفٍَ

َّا  ِِ  ُٓ ُّ ُٗ اٌُص ٌَ َٚ َِْغَأٌج  ِٚ ا ًٌ ٌَُٛعُز َوالًٌَح َأ َْ َعُج ْْ َوا َِٚإ  ٍٓ ٌْ ْٚ َص َٙا َأ َْ ِت َِٚصٍٍَح ُذُٛصٛ ْٓ َتْؼِض  ِِ  ُْ َذَغْوُر

ْٓ ِِ ُْ ُشَغَواُء ِفً اٌُصٍُِس  ُٙ ْٓ َطٌَِه َف ِِ ْْ َوأُٛا َأْوَصَغ  ـُُضُؽ َفِإ َّا اٌ ُٙ ْٕ ِِ َٚاِدٍض   ًِ ْٚ ُأْسٌد َفٍُِى  َتْؼِض َأٌر َأ

ٌَُِٚص ٌُ َدٍٍِ ُٗ َػٍٍِ َٚاٌٍَ  ِٗ َٓ اٌٍَ ِِ َِٚصًٍَح  َُِضاٍع  ٍَْغ  ٍٓ َغ ٌْ ْٚ َص َٙا َأ  "  ٍٍَح ٌَُٛصى ِت

  02-00إٌـاء 

 ٍِشص اٌىراب : ِٓ أجً ضثظ اٌجأة إٌظغي

 رؼو٠ف ػٍُ اٌفوائغ : 

 ٌغخ : ٘ٛ لـغ اٌشٟء اٌظٍت ٚاٌزأص١و ف١ٗ 

ْ ؿٍمزّٛ٘ٓ ِٓ لجً أْ رَّٛ٘ٓ ٚلل فوػزُ اطٍٗ اٌىٍّخ ِٓ اٌموآْ " ٔظ١جب ِفوٚػب " " ٚئ

 ٌٙٓ فو٠ؼخ فٕظف ِب فوػزُ " 

فمٙب ٚؽَبثب ، ٚاٌفوػٟ ٚ اٌفبهع ٚاٌفو٠غ ٘ٛ  ػٕل اٌفوػ١١ٓ : " ٘ٛ اٌؼٍُ ثمَّخ اٌّٛاه٠ش

 اٌؼبٌُ اٌؼ١ٍُ ثبٌفوائغ " ٚفٟ اٌؾل٠ش " أفوػىُ ى٠ل " 

  فٟ اٌشوع " ِب صجذ ثل١ًٌ ِمـٛع ثٗ وبٌىزبة ٚإٌَخ ٚاالعّبع

ػٕل اٌفمٙبء " اٌؼٍُ ثفمٗ اٌّٛاه٠ش ِٚب ػُ مٌه ِٓ ؽَبثٙب ، ٚ٘ٛ ػٍُ اٌّٛاه٠ش ، ٠ؾزبط ئ١ٌٗ 

ٌىضوح ِب رؼُ ثٗ اٌجٍٜٛ ٠ٚىْٛ ف١ٗ إٌٛاىي ٚاٌفزٜٛ ٚ٘ٛ ػٍُ ٠ؼوف ثٗ ِٓ ٠وس ِٚٓ ال ٠وس 

  ِٚملاه وً ٚاهس " 
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 ِفَٙٛ اٌرغوح : 

 وبْ ٌٗ مٌه "  " ؽك ٠مجً اٌزغيٞ ٠ضجذ ٌَّؾمٗ ثؼل ِٛد ِٓاٌّبٌى١خ  

 ِب وبْ ٌالَٔبْ ؽبي ؽ١برٗ ٚفٍفٗ ثؼل ِّبرٗ ِٓ ِبي أٚ ؽمٛق أٚ افزظبص " اٌشبفؼ١خ    " 

 

 أعواْ االعز : 

، ٠ٚضجذ ثبٌّشب٘لح أٚ ثالبِخ اٌج١ٕخ ثبٌمؼبء أٚ اٌّٛهٚس أٚ اٌّٛهس : ٚ٘ٛ ا١ٌّذ ؽم١مخ  -1

 ، أٚ اٌّٛد اٌزمل٠وٞ وبٌغ١ٕٓ اٌنٞ ٍمؾ اٌّفمٛك 

 أٚ اٌٍّؾك ثُٙ وبٌّفمٛك ٚاٌؾًّ ٌَّزؾك ٌالهس ، ٚ٘ٛ ل١ل اٌؾ١بح اٌٛاهس : ٚ٘ٛ ا -2

 اٌشٟء اٌّٛهٚس : ٟٚ٘ اٌزووخ أِٛاال وبٔذ أٚ ؽمٛلب ِب١ٌخ . -3

 أؿثاب االعز : 

اٌمواثخ : ٟٚ٘ اٌلٔٛ فٟ إٌَت ِٓ عٙخ اٌجٕٛح أٚ االثٛح ، ئم ثٙب ٠وس ثؼؼُٙ ثؼؼب ،  -1

 ٟٚ٘ أطٛي ٚفوٚع اٌٙبٌه .

 ع١خ اٌظؾ١ؼ ف١زٛاهس ثٗ اٌيٚعبْ ٌٚٛ ٌُ ٠ؾظً ث١ّٕٙب ٌمبء أٞ ػمل اٌيٚاٌيٚع١خ :  -2

" اٌٛالء ٌؾّخ وٍؾّخ إٌَت ال ٠جبع ٚال ػوفٗ هٍٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٍٍُٚ اٌٛالء :  -3

ٌىٕٗ أموع فال ٠زٛاهس إٌبً ا١ٌَٛ ئال ػٓ ٠ٛ٘ت " ٚلٌٛٗ " ئّٔب اٌٛالء ٌّٓ أػزك " 

 اٌيٚع١خ .ؿو٠ك اٌمواثخ أٚ 

 شغٚط االعز : 

 وبٌّفمٛك اٌنٞ ؿبي أٚ األ١ٍو أٚ اٌغ١ٕٓ اٌنٞ ٍمؾ جٛد ِٛد اٌّٛهٚس ؽم١مخ أٚ ؽىّب ص -1

 رؾمك ؽ١بح اٌٛاهس ؽم١مخ أٚ رمل٠وا ػٕل ِٛد ِٛهٚصٗ  -2

 ، أٞ اٌمواثخ أٚ اٌيٚع١خ أٚ اٌٛالء .اٌؼٍُ ثغٙخ االهس  -3

 ِٛأغ االعز : 

 أٞ ال ثل ِٓ  هفغ اٌظٛد ػٕل اٌٛالكح ػلَ االٍزٙالي :  -1

 ٠لهٜ أ٠ّٙب ِبد لجً ، فال ٠وس االِٛاد ثؼؼُٙ  اٌشه : ال -2

 اما رُ ث١ٓ اٌيٚع١ٓ أزٙذ ػظّخ اٌيٚع١خ ٌألثل فبٔمـغ ٍجت االهس اٌٍؼبْ :  -3

 االفزالف فٟ اٌل٠ٓ  -4

 اٌوق  -5

 ال ٠وس ئال فٟ أِٗ ٚ روصٗ  اٌئٝ : ٌٚل اٌئٝ  -6

 ي اٌمزً اٌؼّل : اٌّواك ثٗ اٌمزً اٌّإصو فٟ االهس فال ٠وس اٌمبرً فٟ اٌّمزٛ -7
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 اٌفغٚض اٌّمضعج : 

ِٓ ِلٚٔخ االٍوح اٌفوٚع  341ؽَت اٌّبكح ، اٌفوٚع اٌّملهح شوػب ٚاٌٛهصخ اٌَّزؾمْٛ ٌٙب 

ٍزخ " إٌظف ٚاٌوثغ ٚاٌضّٓ ٚ اٌضٍضبْ ٚاٌضٍش ٚاٌَلً " ٚػ١ٍٗ ٍٕقظض ٌىً فوع ٔمـخ 

 ١ٓ اٌزور١ت اٌنٞ عبءد ثٗ اٌّلٚٔخ.َِزمٍخ ِؾزوِ

 زووخ اٌٛاؽلح ْٛ فٟ اٌاٌوثغ ٚاٌضٍش ٚاٌضٍضبْ ال ٠غزّؼ 

  ٚاٌوثغ ٚاٌضّٓ ال ٠غزّؼْٛ فٟ اٌزووخ اٌٛاؽلح 

ِٓ ِلٚٔخ االٍوح " اٌٛهصخ أهثؼخ أطٕبف : ٚاهس ثبٌفوع فمؾ ، ٚ ٚاهس  334اٌّبكح 

 ثّٙب عّؼب ٚ ٚاهس ثّٙب أفواكا " ثبٌزؼظ١ت فمؾ ، ٚ ٚاهس 

 ٍزخ ال ٠ٍؾمُٙ ؽغت اٌؾوِبْ : االثٛاْ ، ٚاٌٌٛلاْ ٚ اٌيٚعبْ .

 " اٌٛاهس ثبٌفوع ٍزخ األَ  ٚاٌغلح ٚاٌيٚط ٚاٌيٚعخ ٚاالؿ ٌألَ ٚاٌقذ ٌألَ" 337ٌّبكح ا

 

  أٚال : اٌٛاعشْٛ تإٌصف

 ِٓ ِلٚٔخ االٍوح " اطؾبة إٌظف فَّخ :  342اٌّبكح 

 اٌيٚط ثشوؽ ػلَ اٌفوع اٌٛاهس ٌٍيٚعخ وبْ مووا أٚ أصٕٝ  -1

 ٝ اٌجٕذ ثشوؽ أفواك٘ب ػٓ ٌٚل اٌظٍت مووا وبْ أٚ أصٕ -2

 ثٕذ االثٓ ثشوؽ أفواك٘ب ػٓ ٌٚل اٌظٍت مووا وبْ أٚ أضٝ ٚػٓ ٌٚل االثٓ فٟ كهعزٙب  -3

ٚاالفذ اٌشم١مخ ثشوؽ أزفبء اٌشم١ك ٚاألة ٚئْ ػال ٌٚٚل اٌظٍت مووا وبْ أٚ أٔضٝ ٌٚٚل  -4

 االثٓ مووا وبْ أٚ أٔضٝ 

 األفذ ألة ثشوؽ أفواك٘ب ػٓ األؿ ٚاألفذ ٌألة ٚػّٓ موو فٟ اٌشم١مخ -5

 فٍٙا اٌؼٚض إٌصف ح اٌرً ٌغز اٌذاٌ

 12" ٌٚىُ ٔظف ِب رون أىٚاعىُ ئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٙٓ ٌٚل " ٍٛهح إٌَبء 

ٌٍٚيٚط أؽل فوػ١ٓ ّ٘ب إٌظف ٚاٌوثغ ، رؼبف ئ١ٌّٙب ؽبٌخ صبٌضخ ٠وس ف١ٙب ثبٌفوع 

ٚال أؽل  ٚاٌزؼظ١ت ؽ١ّٕب ٠ىْٛ اثٓ ػُ ٌيٚعزٗ ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن ِٓ ٘ٛ أٌٚٝ ثبٌزؼظ١ت ِٕٗ .

 ػٓ االهس فٟ ىٚعزٗ فٙٛ أؽل االشقبص اٌَزخ اٌن٠ٓ ال ٠ؾغجُٙ أؽل ٠ؾغت اٌيٚط

 ٚال ٍمٛؽ ألة ٚال ٌٚل /// ٚال ٌيٚع١ٓ ٚال أَ فمل

 اٌذاٌح اٌرً ذغز فٍٙا اٌثٕد إٌصف 

" ٠ٛط١ىُ اهلل فٟ أٚالكوُ ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ فاْ وٓ َٔبء فٛق اصٕز١ٓ فٍٙٓ صٍضب ِب رون 

 11إٌَبء  ٚئْ وبٔذ ٚاؽلح فٍٙب إٌظف "

 ٚال ٠ؾغت اٌجٕذ أؽل ، ٟٚ٘ روس إٌظف ثشوؿ١ٓ : 

أال ٠ىْٛ ِؼٙب اثٓ اٌٙبٌه أٞ أفٛ٘ب ٍٛاء شم١مب أٚ ألة أٚ ألَ ، ٚاٌؼجوح ثبالثٓ اٌٛاهس فاما  -1

 ٌُ ٠ىٓ ٚاهصب ٌّبٔغ فال رأص١و ٌٗ ػٍٝ اٌجٕذ فٟ ئهصٙب .

 ػلَ اٌّشبهوخ ِٓ أفزٙب أٚ أفٛارٙب ، شم١مبد ألة أٚ ألَ . -2

وبْ ِؼٙب أفٛ٘ب روس ِؼٗ ثبٌزؼظ١ت ٌٚٛ وبْ ِؼٙب ثٕذ أفوٜ ٌٍظٍت أٚ أوضو كْٚ اثٓ فٍٛ 

 اٌظٍت فزوس ٔظ١جٙب فٟ اٌضٍض١ٓ .
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 اٌذاٌح اٌرً ذغز فٍٙا تٕد اإلتٓ إٌصف 

روس ثٕذ االثٓ فٟ عل٘ب ِٓ األة ٚفٟ علرٙب ِٓ األة ا٠ؼب ٍٛاء وبْ أثٛ٘ب اثٓ اٌظٍت 

  ٌٍٙبٌه أٚ وبْ اثٓ اثٕٗ ٚئْ ٍفً .

 ثٕذ االثٓ ٠ؾغجٙب االثٓ 

 ثٕذ االثٓ ِغ اٌجٕذ ٌٙب اٌَلً رىٍّخ ٌٍضٍض١ٓ ِغ إٌظف ٌٍجٕذ 

 ثٕذ االثٓ ِغ االؿ ٌٙب إٌظف ٌٚٗ رؼظ١ت 

 ثٕذ االثٓ ِغ اٌجٕز١ٓ ال روس ش١ئب ألْ اٌضٍض١ٓ ال ٠جمٝ ِٕٗ شٟء ٌٙب 

 ثٕذ االثٓ ِغ اثٓ االثٓ روس ِؼٗ رؼظ١جب 

 جٕز١ٓ روس رؼظ١جب ِغ اثٓ االثٓ ٚرأفن اٌجٕز١ٓ اٌضٍض١ٓثٕذ االثٓ ِغ اثٓ االثٓ ِغ اٌ

 ثٕذ االثٓ ِغ ثٕز١ٓ ِغ اثٓ اثٓ اثٓ ، روس رؼظ١جب ِغ اثٓ اثٓ اثٓ ٚرأفن اٌجٕز١ٓ اٌضٍض١ٓ

 ثٕذ االثٓ ِغ اٌجٕذ ِغ اثٓ اثٓ اثٓ ، روس اٌَلً ٚاٌجٕذ إٌظف ٚاالفو ِؼظت 

 ٚاالفذ ػبطجخ  ثٕذ االثٓ ِغ ثٕذ ِغ أفذ ، روس اٌَلً ٚاٌجٕذ إٌظف

" ثٕذ االثٓ ثشوؽ أفواك٘ب ػٓ  342اٌؾبٌخ اٌزٟ روس ف١ٙب ثٕذ االثٓ إٌظف ٟ٘ ؽَت اٌّبكح 

 ٌٚل اٌظٍت مووا أٚ أٔضٝ ٚػٓ ٌٚل االثٓ فٟ كهعزٙب .. " 

اٌّلٚٔخ اشزوؿذ فٟ اهس ثٕذ االثٓ ٌٍٕظف أفواك٘ب ػٓ ٌٚل اٌظٍت مووا وبْ أٚ أٔضٝ ٌٚٚل 

ِغ أْ ثٕذ االثٓ لل رٕفوك ػٓ ع١ّغ ِٓ موو ٚرىْٛ غ١و ٚاهصخ أطال ، االثٓ فٟ كهعزٙب فمؾ ، 

ث١ّٕب اما ٚعل اثٓ اثٓ أػال ِٕٙب أٚ ثٕزب اثٓ أػٍٝ ِٕٙب فال ؽق ٌٙب فٟ ا١ٌّواس ، ٚػ١ٍٗ فجٕذ 

 االثٓ ٠ؾغجٙب ػٓ ا١ٌّواس اصٕبْ : 

 اثٓ أػٍٝ ِٕٙب ِـٍمب  -

 جخ ثٕزبْ أػٍٝ ِٕٙب ثشوؽ أال ٠ٛعل ِؼٙب ِٓ رظ١و ِؼٗ ػبط -

١ِٚواس ثٕذ االثٓ ٌٍٕظف ٠ؼوف صالصخ ؽبالد ٌٍجٕذ ، ثشوؽ ػلَ ٚعٛك االثٓ ٚاٌجٕذ أٚ اثٓ 

 اثٓ أٚ ثٕذ اثٓ ألوة كهعخ ِٕٙب ئٌٝ اٌٙبٌه ، ٠ٚشزوؽ الهس اٌجٕذ إٌظف اٌشوٚؽ :

أال ٠ٛعل اثٓ اثٓ فٟ كهعزٙب ٚئال ػظجٙب أٞ ػلَ اٌّؼظت ٚ٘ٛ أفٛ٘ب ٍٛاء وبْ شم١مب أٚ  -

 342ألة أَ ألَ .َ

أال رٛعل ثٕذ اثٓ فٟ كهعزٙب ٚئال أفند ؽظٙب ِٓ ِٓ اٌضٍض١ٓ ، أٞ ػلَ اٌّشبهن ٚ٘ٛ  -

 أفزٙب أٚ أفٛارٙب شم١مبد ألة أٚ ألَ 

أال ٠ٛعل اثٓ أػٍٝ ِٕٙب ، ٍٛاء وبْ اثٓ طٍت أٚ اثٓ اثٓ ٚئال فأٗ ٠ؾغجٙب ػٓ ا١ٌّواس  -

 ِٓ اطٍٗ 

ٟ اثٓ ، ٚئال فأّٙب رؾغجبٔٙب ػٓ أال رٛعل ثٕزبْ أػٍٝ ِٕٙب ٍٛاء وبٔذ ثٕزٟ طٍت أٚ ثٕز -

ا١ٌّواس ، ِب ٌُ ِؼٙب فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ اثٓ اثٓ ٍٛاء وبْ فٟ كهعزٙب أٚ اٍفً ِٕٙب ٚئال فأٗ 

 ٠ؼظجٙب 

أال رٛعل ثٕذ أػٍٝ ِٕٙب ٚئال أفند اٌجٕذ إٌظف فوػب ٚثٕذ االثٓ اٌَلً فوػب ئال اما  -

ٚأِب ِٓ ٘ٛ اٍفً ِٕٙب فال ٠ؼظجٙب ثً اثٓ فٟ كهعزٙب فأٗ ٠ؼظجٙب ، وبْ ِؼٙب فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ 

 . رأفن ٟ٘ اٌَلً فوػب ٚاٌجٕذ إٌظف فوػب ٠ٚؼظت ٘ٛ
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 اٌذاٌح اٌرً ذغز فٍٙا االسد اٌشمٍمح إٌصف 

 176" اْ اِوؤ ٍ٘ه ١ٌٌ ٌٗ ٌٚل ٌٚٗ أفذ فٍٙب ٔظف ِب رون " إٌَبء 

 ٠شزوؽ الهس االفذ اٌشم١مخ إٌظف اهثؼخ شوٚؽ : 

 كػُ ٚعٛك اٌفوع اٌٛاهس  -

 ػلَ ٚعٛك االطً اٌٛاهس ِٓ اٌنوٛه  -

 ػلَ ٚعٛك ِٓ ٠ؼظجٙب ٚ٘ٛ أفٛ٘ب اٌشم١ك فٟ كهعزٙب  -

 أْ رٕفوك ػٓ أفزٙب اٌشم١مخ  -

 اٌذاٌح اٌرً ذغز االسد ِٓ جٙح األب إٌصف 

 ٠شزوؽ فٟ مٌه ٔفٌ شوٚؽ االفذ اٌشم١مخ ِغ شوؽ فبٌِ ٚ٘ٛ ػلَ ٚعٛك االشمبء ٚاٌشم١مبد 

 

 شأٍا اٌٛاعشْٛ تاٌغتغ 

 اصٕبْ اٌيٚط ٚاٌيٚعخ  ّ٘ب

 

 اٌذاٌح اٌرً ٌغز فٍٙا اٌؼٚض اٌغتغ 

 12" فاْ وبْ ٌٙٓ ٌٚل فٍىُ اٌوثغ " إٌَبء 

 ٠ؾغجٗ اٌٌٛل ٚ ٌٚل االثٓ ئٌٝ اٌوثغ ٠ٚجمٝ ٌٗ إٌظف ٌٛ اْ اٌٌٛل وبفوا 

 

 اٌذاٌح اٌرً ذغز اٌؼٚجح اٌغتغ 

فٍٙٓ اٌضّٓ ِّب رووزُ ِٓ ثؼل " ٌٚٙٓ اٌوثغ ِّب رووزُ ئْ ٌُ ٠ىٓ ٌىُ ٌٚل ، فاْ وبْ ٌىُ ٌٚل 

 12ٚط١خ رٛطْٛ ثٙب أٚ ك٠ٓ " إٌَبء 

روس اٌيٚعخ اٌوثغ ِٓ رووخ ىٚعٙب ارؾلد أٚ رؼلكد ثشوؽ أْ ال ٠ىْٛ ٌٍيٚط فوع ٚاهس ِٓ 

َٔجٗ مووا وبْ أٚ أٔضٝ ٚاؽلا أٚ ِزؼلكا ، ِجبشوا أٚ غ١و ِجبشو وبٌؾف١ل أٚ اٌؾف١لح ِٓ اثٕٗ أٚ 

 .اثٓ اثٕٗ 

 خ ٚاؽلح أٚ رؼلكد اٌيٚعبد ف١مزَّٓ  اٌوثغ .ٍٛاء وبٔذ ىٚع

 ٚال أؽل ٠ؾغت اٌيٚعخ ػٓ ا١ٌّواس 

 ٠شزوؽ أْ ٠ىْٛ إٌىبػ طؾ١ؾب فبما وبْ ٔىبؽب فبٍلا فال رٛاهس .

 

 شاٌصا : اٌٛاعشْٛ تاٌصّٓ 

 ٟ٘ اٌيٚعخ 

 " فاْ وبْ ٌىُ ٌٚل فٍٙٓ اٌضّٓ ِّب رووزُ ِٓ ثؼل ٚط١خ رٛطْٛ ثٙب أٚ ك٠ٓ " 

ّٓ ِٓ رووخ ىٚعٙب ٍٛاء وبْ ٚاؽلح أٚ رؼلكد اٌيٚعبد ف١مزَّٓ اٌضّٓ اما روس اٌيٚعخ اٌض

وبْ ٌيٚعٙب ٌٚل ِٓ َٔجٗ مووا أٚ أٔضٝ ٚاؽلا أٚ ِزؼلكا ِجبشوا أٚ غ١و ِجبشو وبٌؾف١ل أٚ 

ِٓ اثٕٗ أٚ اثٓ اثٕٗ . أِب ٌٚل اٌٍؼبْ فزوس ِؼٗ اٌيٚعخ اٌوثغ ألٔٗ غ١و الؽك ثَٕت االة اٌؾف١لح 

 مٗ .ِب كاَ ٌُ ٠َزٍؾ

 " ٚاهس اٌضّٓ ٚاؽل ، اٌيٚعخ اما وبْ ٌٍيٚط فوع ٚاهس "  344اٌّبكح 



6 
 

 تاٌصٍصٍٓ عاتؼا : اٌٛاعشْٛ 

 ٠وس اٌضٍض١ٓ أهثغ َٔٛح : اٌجٕبد ، ثٕبد االثٓ ، األفٛاد اٌشم١مبد ، االفٛاد ألة 

 11" فاْ وٓ َٔبء فٛق اصٕز١ٓ فٍٙٓ صٍضب ِب رون " إٌَبء 

 هثؼخ : " أطؾبة اٌضٍض١ٓ أ 345اٌّبكح 

 فأوضو ثشوؽ أفواكّ٘ب ػٓ االثٓ  اتٕراْ -1

ثشوؽ أفواكّ٘ب ػٓ ٌٚل اٌظٍت مووا أٚ أٔضٝ ٚاثٓ االثٓ فٟ كهعزّٙب ، ٠ٚشزوؽ  تٕرا االتٓ -2

 الهس ثٕبد الثٓ اٌضٍضبْ فَّخ شوٚؽ : 

ػلَ اٌفوع اٌٛاهس األػٍٝ ِٕٙٓ ٍٛاء وبْ ٌٚلا ١ٌٍّذ أَ ٌٚل اثٕٗ ٍٚٛاء وبْ ٚاؽلا أَ  -

 وا أٚ أٔضٝ ِزؼلكا ، مو

 ػلَ اٌّؼظت ٚ٘ٛ أفٛ٘ٓ شم١مب وبْ أٚ ألة أٚ اثٓ ػّٙٓ اٌنٞ فٟ كهعزٙٓ  -

 رؼلك٘ٓ ، ٚك١ًٌ ٘نا اٌشوؽ ٘ٛ ك١ٌٍٗ فٟ اٌجٕبد -

أال رٛعل ثٕزبْ أػٍٝ ِّٕٙب وبٔزب ثٕزٟ طٍت أٚ ثٕزٟ اثٓ ٚئال ؽغجزّٙب ثلْٚ اٍزضٕبء وبْ  -

 ِؼّٙب اثٓ اثٓ فٟ كهعزّٙب اٚ اٍفً ِّٕٙب ٚئال ػظجّٙب

أال رٛعل ثٕذ أػٍٝ ِّٕٙب ٚئال ٚهصذ إٌظف ٚثٕزب االثٓ اٌَلً ، ِب ٌُ ٠ىٓ ِؼّٙب اثٓ اثٓ  -

 فٟ كهعزّٙب .

،  فأوضو ثشوؽ أفواكّ٘ب ػٓ اٌشم١ك ٚػٓ االة ٚئْ ػال ٚػٓ اٌفوع اٌٛاهس اٌشمٍمراْ -3

اِوؤ " ٠َزفزٛٔه لً اهلل ٠فز١ىُ فٟ اٌىالٌخ اْ  176ك١ًٌ مٌه اال٠خ اٌىو٠ّخ ِٓ ٍٛهح إٌَبء 

ٍ٘ه ١ٌٌ ٌٗ ٌٚل ٌٚٗ أفذ فٍٙب ٔظف ِب رون ٚ٘ٛ ٠وصٙب اْ ٌُ ٠ىٓ ٌٙب ٌٚل فاْ وبٔزب اصٕز١ٓ 

 شوٚؽ ٠ٚ4شزوؽ ٌٙٓ اٌضٍض١ٓ فٍّٙب اٌضٍضبْ ِّب رون " 

 ػلَ اٌفوع اٌٛاهس ِٓ األٚالك ٚأٚالك اٌج١ٕٓ  -

 ػلَ االطً اٌٛاهس ِٓ اٌنوٛه  -

 ػلَ اٌّؼظت ٚ٘ٛ األؿ اٌشم١ك  -

 ز١ٓ أٚ أوضورؼلك٘ٓ ثأْ ٠ىٓ اصٕ -

، ثشوؽ أفواكّ٘ب ػٓ اٌشم١ك ٚػٓ االة ٚاْ ػال ٚػٓ اٌفوع اٌٛاهس فأوضو  االسراْ ٌألب -4

٠ؼبف ٌٍشوٚؽ االهثؼخ ٌٍشم١مبد ثشوؽ فبٌِ ٚ٘ٛ ػلَ ٚعٛكّ٘ب فٟ َِأٌخ ِغ االشمبء 

ألْ ٌُٙ لواثز١ٓ ِٓ عٙخ األة ٚاالَ ٚاالفٛح ٚاٌشمبئك ، مٌه أْ االشمبء ألٜٛ ِٓ االفٛح ألة 

ة ٌُٙ لواثخ ٚاؽلح ِٓ عٙخ األة . ٌنٌه فؾغبة االفذ ألة ٍجؼخ : األة ، اٌغل ، االثٓ ، أل

اثٓ االثٓ ٚئْ ٍفً ، األؿ اٌشم١ك ، األفذ اٌشم١مخ اٌؼبطجخ ، االفزبْ اٌشم١مزبْ ثشوؽ اال ٠ىْٛ 

ِؼٙب أفٛ٘ب اٌنٞ ٠ؼظجٙب أِب ئما وبْ ِؼٙب ٠َّٚٝ األؿ اٌّجبهن فزأفن ِؼٗ ِب ثمٟ  ػٓ 

ٚال ثؼظجٙب ٍٜٛ األؿ ٌألة ألٔٗ ِٓ كهعزٙب ٚأِب ة اٌفوٚع ٌٍنوو ِضً ؽق االص١١ٕٓ أطؾب

 اثٓ األؿ فال ٠ؼظجٙب .

 فأوضو ثشوؽ أفواكّ٘ب ػٓ األؿ ٌألة ٚػُ موو فٟ اٌشم١مز١ٓ االسراْ ٌألب -5

 

 

 



7 
 

 

  3 

 
 صٍض١ٓ

 1 ثٕذ اثٓ

 1 ثٕذ اثٓ

 1 اؿ شم١ك  ػبطت 

 

 ـّٙب ٌٛ وبْ ِغ ثٕزٟ االثٓ ٌٚل طٍت أٍم

  1 

 - ثٕذ  اثٓ  -

 - ثٕذ  اثٓ 

 1 اثٓ  ػبطت 

 

  6 

 3 ثٕذ  ٔظف 

 1 ثٕزب اثٓ  ٍلً

 2 أؿ ُ ػبطت

 

  6 

 3 ثٕذ  إٌظف 

 1 ثٕذ اثٓ  ػظجخ

 2 اثٓ االثٓ 

 

  6 

 3 ثٕذ  إٌظف 

 1 ثٕزب اثٓ  اٌَلً

 2 اثٓ اثٓ اثٓ  ػبطت 

 

  3 

 2 ثٕزبْ  صٍضبْ

 - ثٕزب اثٓ  -

 1 أؿ ُ بطتػ
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 ساِـا : اٌٛاعشْٛ تاٌصٍس 

" ٚأث٠ٛٗ ٌىً ٚاؽل ِّٕٙب اٌَلً ِّب رون ئْ وبْ ٌٗ ٌٚل فاْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚل ٚٚهصٗ أثٛاٖ فألِٗ 

 11اٌضٍش " إٌَبء

" ٚئْ وبْ هعً ٠ٛهس والٌخ أٚ اِوأح ٌٚٗ أؿ أٚ أفذ فٍىً ٚاؽل ِّٕٙب اٌَلً فاْ وبٔٛا أوضو 

ِٓ ثؼل ٚط١خ ٠ٛطٟ ثٙب أٚ ك٠ٓ غ١و ِؼبه ٚط١خ ِٓ اهلل ٚاهلل ِٓ مٌه فُٙ شووبء فٟ اٌضٍش 

 . 11ػ١ٍُ ؽ١ٍُ " إٌَبء 

 " أطؾبة اٌضٍش صالصخ :  346اٌّبكح 

 ثشوؽ ػلَ اٌفوع اٌٛاهس ٚػلَ اص١ٕٓ فأوضو ِٓ اإلفٛح ٌٚٛ ؽغجٛا األَ -1

 ثشوؽ أفواكُ٘ ػٓ األة ٚػٓ اٌغل ٌألة ٚػٓ ٌٚل اٌظٍت ٚ ٌٚل اٌّرؼضص ِٓ االسٛج ٌألَ -2

 االثٓ مووا أٚ أٔضٝ 

 ئْ وبْ ِغ ئفٛح ٚوبْ اٌضٍش أؽؼٝ ٌٗ  اٌجض -3

 داٌح االَ اٌرً ذغز اٌصٍس 

ٔٛع االِِٛخ ، ٌٚألَ أؽل فوٚع صالصخ اٌَلً ٚاٌضٍش ٚصٍش  روس فٟ اثٕٙب ثظفخ اٌمواثخ ِٓ

 اٌجبلٟ ، غ١و أْ صٍش اٌجبلٟ ٌُ ٠ضجذ ثبال٠خ ثً ثبعزٙبك اٌظؾبثخ هػٟ اهلل ػُٕٙ .

 ِٓ اٌضٍش اٌٝ اٌَلً ٌٚل ٚئْ ٍفً ٚأفٛاْ أٚ أفزبْ ِـٍمب ٠ؾغت األَ 

ؽلكد ٌألَ اٌضٍش فٟ ؽبٌخ " األَ ثشوؽ ػلَ اٌفوع اٌٛاهس ٚػلَ اص١ٕٓ فأوضو ِٓ  346اٌّبكح 

 اإلفٛح ٌٚٛ ؽغجٛا "

 اٌذاٌح اٌرً ٌغز فٍٙا األر ٌألَ ٚاألسد ٌألَ اٌصٍس 

ْ ٠ٛهس والٌخ أٚ اِوأح ٌٚٗ أؿ أٚ ٠وصْٛ ثبٌفوع فمؾ " ٚئْ هعً وباألؿ ألَ ٚاألفذ ألَ 

 12أفذ فٍىً ٚاؽل ِّٕٙب اٌَلً فاْ وبٔٛا أوضو ِٓ مٌه فُٙ شووبء فٟ اٌضٍش " إٌَبء 

لا فٛهصزٗ لبي هٍٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٍٍُٚ فٟ رؼو٠ف اٌىالٌخ " ِٓ ٌُ ٠زون ٌٚلا ٚال ٚاٌ

 ػّو . والٌخ " ػٓ أثٟ ٍٍّخ . ٚونٌه لبي أثٛ ثىو هػٟ اهلل ػٕٗ ٚ ٚافمٗ

١ِواس اٌإلفٛح ألَ ٠ؼوف صالس ؽبالد : ؽبٌخ اٌَلً ػٕل االٔفواك ٚؽبٌخ اٌضٍش ثبٌزَبٚٞ ػٕل 

 اٌزؼلك ٚؽبٌخ رؼوف ثبٌّشزووخ أٞ اٌزؼظ١ت ِغ ِشبهوخ ثبٌزَبٚٞ ث١ٓ اٌنوٛه ٚاالٔبس 

 ئفٛح األَ شووبء فٟ اٌضٍش ثبٌزَبٚٞ ث١ٓ اٌنوٛه ٚاالٔبس ثل١ًٌ اال٠خ " فُٙ شووبء فٟ اٌضٍش"

ِٓ اٌّلٚٔخ " اٌّزؼلك ِٓ اإلفٛح ألَ ثشوؽ أفواكُ٘ ػٓ األة ٚػٓ  346ٚ٘ٛ ِب أولرٗ اٌّبكح 

 اٌغل ٌألة ٚػٓ ٌٚل اٌظٍت ٚ ٌٚل االثٓ مووا وبْ أٚ أٔضٝ " 

اإلفٛح ألَ ٠ٕبٌُٙ ؽغت االٍمبؽ فال ٠وصْٛ ش١ئب ِغ األة أٚ اٌغل ٚال ِغ اٌٌٛل ٚال ِغ ٌٚل اٌٌٛل 

" األؿ ألَ ٚاألفذ ألَ ٠ؾغجّٙب االثٓ  358ٚ٘ٛ ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبكح ٚاْ ٍفٍٛا مووا أٚ أٔضٝ 

 ٚاٌجٕذ ٚاثٓ  االثٓ ٚثٕذ االثٓ ٚ اْ ٍفً ، ٚاألة ٚاٌغل ٚ اْ ػال " 

 اٌذاٌح اٌرً ٌغز فٍٙا اٌجض اٌصٍس 

اٌغل اما وبْ ِغ  اما ٌُ ٠ىٓ طبؽت فوع ٚوبْ اٌضٍش ف١وا ٌٍغل ِٓ اٌّمبٍّخ ِغ االفٛح .

أٚ االٔبس األشمبء أٚ ألة أٚ ِغزّؼ١ٓ ، لبٍُ اٌغل االفٛح فٟ ع١ّغ اٌّبي وٛاؽل االفٛح اٌنوٛه 

ُِٕٙ ئْ وبْ فبهط اٌّمبٍّخ أفؼً ِٓ اٌضٍش أٚ ِضٍٗ ، أٚ أفن اٌضٍش اْ وبْ ف١وا ِٓ اٌّمبٍّخ  

 .اٌغل ٠ؾغجٗ االة أٚ اٌغل االكٔٝ ِٕٗ  فٙٛ كائّب ِغ االفٛح ٠وس اٌضٍش ػٍٝ ألً رمل٠و .
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 ٛاعشْٛ تاٌـضؽؿاصؿا : اٌ

 " أطؾبة اٌَلً :  347اٌّبكح 

 اٌٌٛل أٚ ٌٚل االثٓ مووا أٚ أٔضٝ" ثشوؽ ٚعٛك  االب" -1

 ثشوؽ ٚعٛك اٌٌٛل أٚ ٌٚل االثٓ أٚ اص١ٕٓ فأوضو ِٓ االفٛح ٚاهص١ٓ أٚ ِؾغٛث١ٓ األَ" -2

ال ٠ىْٛ ِؼٙب اثٓ اثٓ فٟ  ٌٚٛ رؼلكد ثشوؽ وٛٔٙب ِغ ثٕذ طٍت ٚاؽلح ٚأْ تٕد االتٓ -3

 كهعزٙب"

ٌٚٛ رؼلكد ثشوؽ وٛٔٙب ِغ شم١مخ ٚاؽلح ٚأفواك٘ب ػٓ االة ٚاالؿ ٌالة  السد ألبا" -4

  "ٚاٌٌٛل مووا وبْ أٚ أضٝ

ثشوؽ أْ ٠ىْٛ ٚاؽلا مووا وبْ اٚ أضٝ ٚثشوؽ أفواكٖ ػٓ االة  االر ألَ أٚ األسد ٌالَ" -5

  "ٚاٌغل ٚاٌٌٛل ٌٚٚل االثٓ مووا وبْ اٚ أضٝ

ذ الَ اٚ ألة فاْ اعزّؼذ علربْ لَُ اٌَلً ث١ّٕٙب اْ اما وبٔذ ِٕفوكح ٍٛاء وبٔ اٌجضج" -6

 "وبٔزب فٟ هرجخ ٚاؽلح أٚ اٌزٟ ٌألَ أثؼل فاْ وبٔذ اٌزٟ ٌألَ ألوة افزظذ ثبٌَلً

  " ػٕل ٚعٛك اٌٌٛل أٚ ٌٚل االثٓ ٚػلَ األة اٌجض ٌألب" -7

 

 داٌح اٌـضؽ ٌـ األب ٚاالَ 

لً ِّب رون اْ وبْ ٌٗ ٌٚل ، ٌىٓ االة ك١ًٌ مٌه اال٠خ اٌىو٠ّخ " ٚألث٠ٛٗ ٌىً ٚاؽل ِّٕٙب اٌَ

٠وس ثبٌفوع ِغ ِٓ ٘ٛ ألٜٛ رؼظ١جب وبالثٓ ٚاثٓ االثٓ فاْ ٘نا ٠ؾغت ثؼظجزٗ ٠ٚوك ػ١ٍٗ 

فوػٗ ٚ٘ٛ اٌَلً أِب فٟ ؽبٌخ أفوك ثب١ٌّواس ف١وس ٍلٍٗ ثبٌفوع ٚاٌجبلٟ ثبٌزؼظ١ت ٚونٌه 

 ب .فٟ ؽبٌخ ثمبء شٟء ِٓ ا١ٌّواس فٙٛ ٠أفن اٌَلً صُ اٌجم١خ رؼظ١ج

ٚاٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ أْ روس األَ اٌَلً فٟ ؽبٌز١ٓ ّٚ٘ب ؽبٌخ ٚعٛك اٌفوع اٌٛاهس مووا وبْ أٚ أٔضٝ 

ال ٠ىْٛ ٌٗ فوع ٠ٚىْٛ ٌٍٙبٌه اصٕبْ ػٍٝ االلً ِٓ االفٛح ٍٛاء موٛها أٚ ئٔبصب ، ٘ىنا ٠ىْٛ 

 ئْ ٍفً ٚ أفٛاْ أٚ أفزبْ ِـٍمب .ؽغت األَ ِٓ اٌضٍش اٌٝ اٌَلً فٟ ؽبٌزٟ ٌٚل ٚ

 اٌح اٌرً ذغز فٍٙا تٕد االتٓ اٌـضؽ اٌذ

 ثضالصخ شوٚؽ : 

 أْ رىْٛ ِغ ثٕذ ٚاؽلح  -1

 أال ٠ىْٛ ِؼٙب اثٓ اثٓ فٟ كهعزٙب ٚئال ػظجٙب  -2

 أال ٠ٛعل اثٓ أػٍٝ ِٕٙب ٍٛاء وبْ اثٓ طٍت أٚ اثٓ اثٓ ٚئال أٍمـٙب  -3

 اٌذاٌح اٌرً ذغز فٍٙا األسد ٌالب اٌـضؽ 

ثشوؽ أْ رىْٛ ِغ شم١مخ ٚاؽلح ٚأال ٠ىْٛ ِؼٙب أؽل األفذ ٌألة أفوكد أٚ رؼلكد ٌٙب اٌَلً 

ِٓ اٌن٠ٓ ٠ؾغجٛٔٙب ٚأال ٠ىْٛ ِؼٙب أؿ ألة ٚئال ػظجٙب ٚال أٔضٝ ٚئال ػظجزٙب ، فبالفذ ٌألة 

 رأفن اٌَلً رىٍّخ ٌٍضٍض١ٓ ؽ١ش رأفن اٌشم١مخ إٌظف .

 اٌذاٌح اٌرً ٌغز فٍٙا األر ٌألَ أٚ االسد ٌألَ اٌـضؽ

االفذ ِٓ عٙخ األَ فمؾ روس ثبٌفوع فمؾ ، ثَجت اٌىالٌخ ٚاٌىالٌخ األؿ ِٓ عٙخ األَ فمؾ ٚ

ِشزمخ ِٓ االو١ًٍ ٚ٘ٛ اٌزبط ؽ١ش ٠ىْٛ ِٓ اٌؾٛاشٟ ٚال أطٛي ٌٗ ٚال فوٚع فبٌىالٌخ ؽ١ش ال 

 شوٚؽ ١ٌؾظً أؿ ألَ ٚاالفذ ألَ ػٍٝ اٌَلً 3ٕٚ٘بن اطً ٚال فوع ، 
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 أْ ٠ىْٛ ٚاؽلا مووا وبْ أٚ أٔضٝ ، ٠ؼٕٟ أفواكٖ  -1

 لاَ اٌفوع ٚاألطً اٌٛاهس أؼ -2

ػلَ ٚعٛك ِٓ ٠َمـُٙ ُٚ٘ األة ٚاٌغل ِٓ عٙخ األة ٚاالثٓ ٚاٌجٕذ ٚاثٓ االثٓ ٚئْ ٍفً  -3

 ٚثٕذ االثٓ .

 

 داٌح اٌجضذٍٓ فٍغشاْ اٌـضؽ 

ٚئما اعزّؼذ اٌغلربْ ٌألة صجذ ٌٍغلح ِٓ عٙخ األَ ثبٌَٕخ إٌج٠ٛخ ِٚٓ عٙخ األة ثبالعّبع ، 

فبٌَلً ث١ّٕٙب ِشبهوخ ، ٚرؾغت اٌغلح ِٓ عٙخ األَ أٚ عٙخ األة ٌٚألَ ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ ٠ؾغجّٙب 

لو٠جخ أٚ ثؼ١لح ؽغت ؽوِبْ فأٗ ال ٠ؾغت اال اٌغلح اٌزٟ ِٓ عٙزٗ ٚروس ِؼٗ اٌغلح ِٓ عٙخ 

 ٠ٚ358ىْٛ ؽغت اٍمبؽ ؽَت َاألَ ٚئْ اعزّؼذ اٌغلربْ فبٌَلً ث١ّٕٙب ، 

 اٌغلح ٌألَ رؾغجٙب األَ فبطخ  -1

 ة ٚاالَ اٌغلح ٌألة ٠ؾغجٙب األ -2

 اٌغلح اٌموثٝ ِٓ عٙخ األَ رؾغت اٌغلح اٌجؼلٜ ِٓ عٙخ األة  -3

 

 اٌذاٌح اٌرً ٌغز فٍٙا اٌجض تاٌـضؽ 

ِؼٍَٛ أْ اٌغل فٟ غ١بة األة ٠ٕيي ِٕيٌزٗ ٠ٚوس ثّب ٠وس ثٗ اٌغل ٌٗ فوػبْ اٌَلً ٚاٌضٍش ، 

١ىْٛ ٌٗ اٌَلً األة ٠ٚأفن ٔفٌ أؽىبَ ١ِواس األة ، ٚمٌه ئما ٚعل ِغ اٌٌٛل اٌنوو ٚئْ ٍفً ف

أٞ ٠أفن اٌغل اٌَلً ِٓ ِبي ٌٚلٖ ا١ٌّذ ِغ ٚعٛك ٌٚل ِنوو ١ٌٍّذ ٚ٘ٛ اثٓ طٍت أٚ ِغ 

ٚعٛك ٌٚل موو أٍفً ِٓ االٚي ٚ٘ٛ اثٓ االثٓ ٚاْ ٍفً ٍٛاء وبْ مووا أٚ أٔضٝ فاما أفن اٌغل 

وبْ ٚغ١وٖ ِٓ مٚٞ اٌفوٚع فوٚػُٙ وبْ ِب ثمٟ ث١ٓ االٚالك ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ ، ٚئما 

ِغ اٌجٕبد ٚئْ ٍفٍٓ فمؾ أٚ ِغ مٚٞ اٌفوٚع غ١و اٌجٕبد فمؾ ف١ىْٛ ِب ثمٟ ٌٗ ثبٌزؼظ١ت ، 

" اما اعزّغ األة أٚ اٌغل ِغ اٌجٕذ أٚ ِؼجٕذ االثٓ ٚئْ ٔيي  353ٚ٘ٛ ِب أشبهد ئ١ٌٗ اٌّبكح 

 اٍزؾك اٌَلً فوػب ٚاٌجبلٟ ثـو٠ك اٌزؼظ١ت " 

 

 اٌٛعشح تاٌرؼصٍة 

 اٌزبهوخ أٚ ِب ثمٟ ػٓ مٚٞ اٌفوٚع اٌزؼظ١ت أفن اٌٛاهس ع١ّغ 

أٔٛاع اٌٛهصخ أهثؼخ " ٚاهس ثبٌفوع فمؾ ٚٚاهس ثبٌزؼظ١ت فمؾ ٚٚاهس ثّٙب عّؼب ٚٚاهس 

  334ثّٙب أفواكا " اٌّبكح 

 

 اٌٛعشح تاٌرؼصٍة فمظ 

فٟ صّب١ٔخ " االثٓ ٚاثٕٗ ٚئْ ٍفً ٚاالؿ اٌشم١ك ٚاألؿ ٌألة ٚاثّٕٙب ٚئْ  338ؽظورُٙ اٌّبكح 

اٌشم١ك ٚاٌؼُ ٌألة ٚاثّٕٙب ٚئْ ٍفً " ٘إالء اٌؼظجخ وٍُٙ موٛه ٍٚجت رؼظ١جُٙ ٍفً ٚاٌؼُ 

 ٘ٛ اٌمواثخ إٌَج١خ ئٌٝ ِٛهٚصُٙ فىً ٚاؽل ُِٕٙ ٠شبهن اٌٙبٌه فٟ َٔجٗ 

 . 12وو ِضً ؽق االٔض١١ٓ " إٌَبءٍٕل اٌزؼظ١ت فٟ اال٠خ اٌىو٠ّخ " ٠ٛط١ىُ اهلل فٟ أٚالكوُ ٌٍن
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 أدٛاي اٌؼاصة : 

 

 ؼبطت ٚؽلٖ كْٚ أطؾبة اٌفوٚع ف١أفن اٌزووخ ٌٛؽلٖ أْ ٠ٛعل اٌ -1

صب١ٔب أْ ٠ٛعل اٌؼبطت ِغ مٚٞ اٌفوٚع كْٚ أْ رَزغوق اٌفوٚع وً اٌزووخ ف١وس  -2

 اٌؼبطت ِغ ثمٟ ػٓ مٚٞ اٌفوٚع 

أْ ٠ٛعل اٌؼبطت ِغ مٚٞ اٌفوٚع ٚلل اٍزغولذ اٌفوٚع اٌزووخ ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ال  -3

 شٟء ٌٍؼبطت 

 

 أٔٛاع اٌرؼصٍة 

 

 اشبهد ئٌٝ :  348اٌّبكح 

 ػظجخ ثبٌٕفٌ  -1

 ػظجخ ثبٌغ١و  -2

 ػظجخ ِغ اٌغ١و  -3

 

وً موو ال ٠لفً فٟ َٔجٗ ئٌٝ ا١ٌّذ أٔضٝ ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠وس ع١ّغ اٌّبي اما أفوك   اٌؼاصة تٕفـٗ

 ٠ٚأفن ِب ثمٟ ػٓ اطؾبة اٌفوٚع وبالثٓ ٚاثٕٗ ػٕل ػلَ االثٓ .

 االهس ػٍٝ اٌزور١ت اٌزبٌٟ " ٌٍؼظجخ ثبٌٕفٌ عٙبد ِملَ ثؼؼٙب ػٍٝ ثؼغ فٟ 349اٌّبكح 

 اٌجٕٛح ٚرشًّ االثٕبء ٚأثٕبء االثٓ ٚاْ ٍفً  -1

 االثٛح  -2

 اٌغل اٌؼظجٟ ٚئْ ػال ٚاالفٛح ٚرشًّ االشمبء ٚالفٛح ألة  -3

 أثٕبء االفٛح ٚاْ ٍفٍٛا  -4

اٌؼِّٛخ ٚرشًّ أػّبَ ا١ٌّذ ألث٠ٛٓ أٚ ألة ٚأػّبَ أث١ٗ ونٌه ٚأػّبَ علٖ اٌؼظجٟ ٚئْ  -5

 ْ ٍفٍٛا ػال ٚأثٕبء ِٓ مووٚا ٚئ

 ث١ذ اٌّبي ئما ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ٚاهس  -6

 " اما ارؾلد اٌؼظجخ فٟ اٌغٙخ وبْ اٌَّزؾك ٌالهس ألوثُٙ كهعخ ئٌٝ ا١ٌّذ "  353اٌّبكح 

 

 اٌؼاصة ِغ غٍغٖ 

 وً أضٝ رظ١و ِغ أٔضٝ أفوٜ وألفذ ِغ اٌجٕذ أٚ ثٕذ االثٓ .

"  352ثٓ ، عبء فٟ اٌّبكح اٌؼظجخ ِغ اٌغ١و ٟ٘ األفذ فأوضو شم١مخ أٚ ألة ِغ اٌجٕذ ٚثٕذ اال

اٌؼظجخ ِغ اٌغ١و : األفٛاد ألث٠ٛٓ أٚ ألة ِغ اٌجٕذ أٚ ثٕذ االثٓ ٚئْ ٔيي ٠ٚىْٛ ٌٙب اٌجبلٟ 

ِٓ اٌزووخ ثؼل اٌفوٚع ، فبالفٛاد ألث٠ٛٓ وبالفٛح ألث٠ٛٓ ٚرؼزجو األفٛاد ألة وبالفٛح ألة 

 لهعخ ٚاٌمٛح "٠ٚأفنْ أؽىبِٙٓ ثبٌَٕجخ ٌجبلٟ اٌؼظجبد فٟ اٌزمل٠ُ ثبٌغٙخ ٚاٌ

 لبي اٌزٍَّبٟٔ : ٚاألفٛاد لل ٠ظوْ ػظجخ // اْ وبْ ١ٌٍّذ ثٕذ أٚ ثٕبد 
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 اٌؼاصة تغٍغٖ 

إٌَٛح االهثؼخ اٌالرٟ فوػٙٓ إٌظف اما اعزّغ وً ِغ أف١ٗ ٚاٌفوق ث١ٓ األف١و٠ٓ أٔب ئما لٍٕب 

 اؽلح .ػظجخ ثغ١وٖ فبٌغ١و ػظجخ أٚ ِغ غ١وٖ ٌُ ٠غت وٛٔٗ ػظجخ ٚ٘ٛ اطـالػ ٚاٌؾم١مخ ٚ

 " اٌؼظجبد ثبٌغ١و "  351أشبهد اٌّلٚٔخ فٟ اٌّبكح 

 اٌجٕذ ِغ االثٓ  -1

ثٕذ االثٓ ٚئْ ٔيي ِغ اثٓ االثٓ ٚاْ ٔيي اما وبْ فٟ كهعزٙب ِـٍمب أٚ وبْ أٔيي ِٕٙب ئما  -2

 ٌُ روس ثغ١و مٌه 

ٚاألفٛاد ألة ِغ اإلفٛح ألة ٠ٚىْٛ االهس ث١ُٕٙ فٟ األفٛاد ألث٠ٛٓ ِغ االفٛح ٌالث٠ٛٓ  -3

 االؽٛاي ٌٍنوو ِضً ؽق االص١١ٕٓ "  ٘نٖ

ػظجخ ثغ١وٖ ِؼٕبٖ أْ ٍجت رؼظ١جٗ ٘ٛ وٛٔٗ ِغ ػظجخ غ١وٖ ، أِب ِؼٕٝ ػظجخ ِغ غ١وٖ أٞ 

 ِغ وْٛ غ١وٖ ١ٌٌ ػظجخ .

اٌؼظجخ ثبٌغ١و أهثغ اٌجٕذ فأوضو ، ٚثٕذ االثٓ فأوضو ، االفذ اٌشم١مخ فأوضو ، األفذ ٌألة 

 . فأوضو ، فأوضو ٠ؼظت وال ِٓ رملَ مووٖ

 

 اٌٛعشح تاٌفغض أٚ تاٌرؼصٍة أفغاصا 

 

رؼُ ٘نٖ اٌّغّٛػخ االٔبس فمؾ ، ٚال ٠وصٓ ال ثبٌفوع فمؾ أٚ ثبٌزؼظ١ت فمؾ ، ٚال ٠غّّؼٓ 

" اٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ٚاألفذ اشٍم١مخ ٚاألؽذ  343ث١ّٕٙب فٟ ٔفٌ االهاصخ ، اشبهد ٌُٙ اٌّبكح 

ِؼٙٓ ِٓ ٠ؼظجٙٓ ٠ٚوصٓ ربهح أفوٜ ألة " ٘إالء إٌَٛح ٠وصٓ ربهح ثبٌفوع ؽ١ٓ ال ٠ىْٛ 

ثبٌزؼظ١ت اما وبْ ِؼٙٓ ِٓ ٠ؼظجٙٓ وأْ ٠ىْٛ ِغ اٌجٕذ اثٓ ِٚغ ثٕذ االثٓ اثٓ اثٓ ِٚغ 

االفذ اٌشم١مخ أؿ شم١ك أٚ ثٕذ ِٚغ األفذ ٌألة أؿ ألة أٚ ثٕذ ، ٚال ٠غّؼٓ ث١ٓ اٌفوع 

 ٚاٌزؼظ١ت فٟ آْ ٚاؽل .

 

 اٌٛعشح تاٌفغض أٚ تاٌرؼصٍة أٚ تّٙا ِؼا 

 

 " اٌٛاهس ثبٌفوع ٚاٌزؼظ١ت عّؼب اصٕبْ األة ٚاٌغل" 339ء ثقظٛطُٙ فٟ اٌّبكح عب

ُ ٘إالء اٌٛهصخ لل ٠غزّؼْٛ فٟ االهس ث١ٓ اٌفوع ٚاٌزؼظ١ت فٟ آْ ٚاؽل ١ٌٌٚ ِؼٕبٖ ٘نا أٔٙ

 ٠وصْٛ كائّب ثبٌفوع ٚاٌزؼظ١ت .

ة أٚ اٌغل ِغ اما اعزّغ األث١ٕذ اٌؾبالد اٌزٟ ٠غّؼبْ ف١ٙب اٌفوع ٚاٌزؼظ١ت "  353اٌّبكح 

  اٌجٕذ أٚ ثٕذ االثٓ ٚئْ ٔيي اٍزؾك اٌَلً فوػب ٚاٌجبلٟ ثـو٠ك اٌزؼظ١ت " 

األة أٚ اٌغل ٠أفناْ ع١ّغ اٌّبي أٚ أْ ٠ىٛٔب ِغ اٌٌٛل اٌنوو ٚئْ ٍفً ف١ىْٛ ٌّٙب اٌَلً أٚ 

٠ىٛٔب ِغ اٌجٕبد ٚئْ ٍفٍٓ فمؾ أٚ ِغ مٚٞ اٌفوٚع غ١و اٌجٕبد فمؾ ف١ىْٛ ِب ثمٟ ٌّٙب 

أٚ أْ ٠ىٛٔب ِغ اٌجٕبد ٚئْ ٍفٍٓ ٚغ١و٘ٓ ِٓ مٚٞ اٌفوٚع ف١فوع ٌّٙب اٌَلً  ثبٌزؼظ١ت

 ٠ٚأفنا ِب ثمٟ ثبٌزؼظ١ت . 
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 اٌذجة ٚأٔٛاػٗ 

 " اٌؾغت ِٕغ ٚاهس ِؼ١ٓ ِٓ وً ا١ٌّواس أٚ ثؼؼٗ ثمو٠ت آفو "  355ػوفزٗ اٌّبكح 

 أٔٛاع اٌذجة 

 ت ٔٛػبْ ثمٌٛٙب " اٌؾغ 356أشبهد اٌّلٚٔخ ئٌٝ أٔٛاع اٌؾغت فٟ اٌّبكح 

 ِٓ ؽظخ االهس اٌٝ ألً ِٕٙب  دجة ٔمً -

 ِٓ ا١ٌّواس  اؿماطدجة  -

 

 أٔٛاع : شالشح دجة إٌمً 

 ، وّب ٠ٕمً االثٓ األَ ِٓ اٌضٍش اٌٝ اٌَلً اٌؾغت ِٓ فوع ٌّضٍٗ  -1

فوع اٌٝ رؼظ١ت ، وّب فٟ ٔمً االؿ اٌشم١ك ألفزٗ اٌشم١مخ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌزؼظ١ت ِٓ  -2

 اٌزٟ ٠ٕٛثٙب ثّمزؼبٖ اٌضٍش 

 ، وّب فٟ ٔمً االة ثبالثٓ ِٓ اٌزؼظ١ت اٌٝ فوع اٌَلًِٓ رؼظ١ت ٌفوع  -3

 

 إٌٛع األٚي : اٌٛعشح اٌظٌٓ ٌٕاٌُٙ دجة إؿماط 

" ؽغت اٍمبؽ ال ٠ٕبي ٍزخ ِٓ اٌٛاهص١ٓ ُٚ٘ االثٓ ٚ اٌجٕذ ٚاالة ٚ االَ ٚ اٌيٚط  357اٌّبكح 

 ٚاٌيٚعخ " 

 " ٠ؾغت ؽغت اٍمبؽ : ث١ٕذ اٌن٠ٓ ٠ٕبٌُٙ ؽغت اٍمبؽ ثمٌٛٙب :  358اٌّبكح 

 اثٓ االثٓ ٠ؾغجٗ االثٓ فبطخ ، ٚ اٌمو٠ت ِٓ اٌنوٛه اٌؾفلح ٠ؾغت اٌجؼ١ل ُِٕٙ  -1

ثٕذ االثٓ ٠ؾغجٙب االثٓ فٛلٙب ِـٍمب أٚ ثٕزبْ فٛلٙب ئال أْ ٠ىْٛ ِؼٙب اثٓ فٟ كهعزٙب أٚ أٍفً  -2

 ِٕٙب ف١ؼظجٙب 

 اٌغل ٠ؾغجٗ األة فبطخ ٚاٌغل اٌمو٠ت ٠ؾغت اٌغل اٌجؼ١ل  -3

 م١ك ٚاٌشم١مخ ٠ؾغجّٙب االة ٚاالثٓ ٚاثٓ االثٓ االؿ اٌش -4

 االؿ ٌألة ٚاالفذ ٌالة ٠ؾغجّٙب اٌشم١ك ِٚٓ ؽغجٗ ٚال رؾلثّٙب اٌشم١مخ  -5

 االفذ ٌالة رؾغجٙب اٌشم١مزبْ اال اما ٚعل ِؼٙب أؿ األة  -6

 اثٓ االؿ اٌشم١ك ٠ؾغجٗ اٌغل ٚاألؿ ٌالة ِٚٓ ؽغجٗ  -7

 جٗ اثٓ االؿ ٌألة ٠ؾغجٗ اثٓ االؿ اٌشم١ك ِٚٓ ؽغ -8

 اٌؼُ اٌشم١ك ٠ؾغجٗ اثٓ االؿ ٌالة ِٚٓ ؽغجٗ  -9

 اٌؼُ ٌألة ٠ؾغجٗ اٌؼُ اٌشم١ك ِٚٓ ؽغجٗ  -13

 اثٓ اٌؼُ اٌشم١ك ٠ؾغجٗ اٌؼُ ٌألة ِٚٓ ؽغجٗ  -11

 اثٓ اٌؼُ ٌألة ٠ؾغجٗ اثٓ اٌؼُ اٌشم١ك ِٚٓ ؽغجٗ  -12

 االؿ ٌألَ ٚاالفذ ٌالَ ٠ؾغجّٙب االثٓ ٚاٌجٕذ ٚاثٓ االثٓ ٚثٕذ االثٓ ٚاْ ٍفً ٚاالة ٚاٌغل -13

 ٚاْ ػال 

 اٌغلح ٌالَ رؾجٙب االَ فبطخ  -14

 اٌغلح ٌالة ٠ؾغجٙب األة ٚاالَ  -15

 اٌغلح اٌموثٝ ِٓ عٙخ األَ رؾؾغت اٌغلح اٌجؼلٜ ِٓ عٙخ االة  -16
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 إٌٛع اٌصأً : دجة ٔمً 

 : ٠ؾغت ؽغت ٔمً :  359اٌّبكح 

ِٓ االفٛح األَ ٠ٕمٍٙب اٌضٍش ئٌٝ اٌَلً ، االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ٚاصٕبْ فأوضو  -1

 ٚاألفٛاد ٍٛاء وبٔٛا أشمبء أٚ ٌألة أٚ ٌألَ ٚاهص١ٓ أٚ ِؾغٛث١ٓ 

 اٌيٚط ٠ٕمٍٗ االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌوثغ  -2

 اٌيٚعخ ٠ٕمٍٙب االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ِٓ اٌوثغ اٌٝ اٌضّٓ  -3

وّب رٕمً اص١ٕٓ فأوضو ِٓ ثٕبد االثٓ ِٓ  ثٕذ االثٓ رٕمٍٙب اٌجٕذ اٌٛاؽلح ِٓ إٌظف اٌٝ اٌَلً -4

 اٌضٍض١ٓ اٌٝ اٌَلً 

 االفذ ٌالة رٕمٍٙب اٌشم١مخ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌَلً ٚرٕمً اص١ٕٓ فأوضو ِٓ اٌضٍض١ٓ اٌٝ اٌَلً -5

 األة ٠ٕمٍٗ االثٓ ٚاثٓ االثٓ ِٓ اٌزؼظ١ت اٌٝ اٌَلً  -6

 اٌغل ػٕل ػلَ االة ٠ٕمٍٗ االثٓ ٚاثٓ االثٓ ِٓ اٌزؼظ١ت اٌٝ اٌَلً  -7

ٚاألفذ ٌألة ٠ٕمً وً ٚاؽلح ِٕٙٓ فأوضو أفٛ٘ب ػٓ فوػٙب ٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ٚاالفذ اٌشم١مخ ا -8

 ئٌٝ اٌزؼظ١ت 

االفٛاد اشم١مبد ٚاألفٛاد ٌألة رؼظجٙٓ اٌجٕذ فأوضو أٚ ثٕذ االثٓ فأوضو فزٕمٍٙٓ ِٓ اٌفوع  -9

 اٌٝ اٌزؼظ١ت 

 دجة إٌمص فٙٛ ػٍى شالشح ألـاَ 

 ِٓ فغض اٌى فغض صٚٔٗ : 

ٍٙب ِٓ اٌضٍش اٌٝ اٌَلً االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ٚاصٕبْ فأوضو ِٓ االفٛح األَ ٠ٕم -1

 ٚاألفٛاد ٍٛاء وبٔٛا اشمبء أٚ ٌألة أٚ ٌألَ 

 اٌيٚط ٠ٕمٍٗ االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌوثغ  -2

 ثغ اٌٝ اٌضّٓ اٌيٚعخ ٚ اٌيٚعبد ٠ٕمٍٙٓ االثٓ ٚاثٓ االثٓ ٚاٌجٕذ ٚثٕذ االثٓ ِٓ اٌو -3

ثٕذ االثٓ رٕمٍٙب اٌجٕذ ا ٌٛاؽلح ِٓ إٌظف اٌٝ اٌَلً ٚرٕمً اصٕز١ٓ فأوضو ِٓ ثٕبد االثٓ ِٓ  -4

 اٌضٍضٓ اٌٝ اٌَلً 

 األفذ ٌألة رٕمٍٙب اٌشم١مخ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌَلً ٚرٕمً اصٕز١ٓ فأوضو ِٓ اٌضٍض١ٓ اٌٝ اٌَلً  -5

 ِٓ ذؼصٍة اٌى فغض 

ثٓ االثٓ ِٕبٌزؼظت اٌٝ اٌَلً ٚونٌه ٠وصبْ اما اٍزغولذ ٠قزض ثبألة ٚاٌغل ٠ٕمٍّٙب االثٓ ٚا

 اٌَٙبَ اٌّبي 

 ِٓ فغض اٌى ذؼصٍة 

فٙٛ ٌٍجٕذ ٚثٕذ االثٓ ٚاالفذ اٌشم١مخ ٌٚألة ٠ٕمً وً ٚاؽلح ِٕٙٓ فأوضو أفٛ٘ب ػٓ فوػٙب 

 ٓد فزٕمٍٙٓ اٌجٕذ اٌٛاؽلح فأوضو ٠ِٚؼظجٙب ٚونٌه االفٛاد اٌشمبئك ٌٚألة ٠ؼظجٙٓ اٌجٕب

 .ؼظ١ت زاٌ اٌفوع اٌٝ
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 TD اٌجأة إٌظغي ِٓ سالي

 ِٓ ٌغز تاٌرؼصٍة 

 

 اٌؼصثح دـة اٌمٛج

 ثٓ االثٓ  –االثٓ 

 اٌغل   –األة    اٌجٕٛح          

 

 اثٓ أؿ ألة  –اثٓ أؿ ُ  –أؿ ألة  -أؿ ُ  األثٛح     

 األفٛح        

اثٓ ػُ  –ػُ ألة  –ػُ ُ 

  اة ػُ ألة –ُ 

   اٌؼِّٛخ           

ٚاهس اٌؼظجخ ثبٌٕفٌ ، فٟ ؽبٌخ اعزّبع ٘إالء اٌؼظجخ ، ال ٠ّىٓ أْ روس وً  12٘إالء ُ٘ 

٘برٗ اٌغٙبد ، اٌؼبطت األلٜٛ ٠وس ٚاالفوْٚ ٠ؾغجْٛ ، اما ؽؼود اٌجٕٛح ، رُ ؽغت عٙخ 

الثٓ اٌؼِّٛخ ٚ عٙخ االفٛح ٚعٙخ األثٛح ، ٌىٓ األة ٠وس ثبٌفوع ٚاٌزؼظ١ت ، ف١ىْٛ ا

 ػبطجب ٚاالة ٌٗ اٌفوع ، فٟ غ١بة األة ٠ؾؼو اٌغل .

فٟ وً عٙخ كهعز١ٓ ، كهعخ أٌٚٝ ، كهعخ صب١ٔخ ، فٟ ؽبٌخ ِب اشزٍّذ إٌبىٌخ ػٍٝ ٚاهص١ٓ ِٓ 

 1، ٚاٌلهعخ  2ٚ اثٓ االثٓ كهعخ  1ٔف ٍبي عٙخ . االثٕبء ِغ اثٕبء االثٓ ٌىٓ االثٓ كهعخ 

ٓ ، االة ٠ؾغت اٌغل ، االفٛح االشمبء ٠ؾغت اثٓ األؿ ، االثٓ ٠ؾغت اثٓ االث 2رؾغت اٌلهعخ 

 ٠ٚؾغت اٌجبلٟ. 6/1اٌشم١ك ، فٟ اعزّبع االثٓ ٚاالة ٚاالؿ ٚاٌؼُ ، ٠وس االثٓ ػبطت ٚاالة 

 فٟ ؽبٌخ اعزّبع األؿ ُ ٚاالؿ ألة ، ٔمٛي أْ األؿ ُ ألوة ٚاألػ ألة أثؼل .

 عخ ، أثؼل ألوة اٌزوع١ؼ ث١ٓ اٌؼظجخ ٠ىْٛ ثضالصخ ػٛاًِ : اٌغٙخ ، اٌله

 اٌجٕٛح ال رؾغت األثٛح ؽغت اٍمبؽ أٚ ؽوِبْ ثً رؾغجٙب ؽغت ٔمظبْ .

 األؿ اٌشم١ك ٠ؾغت األؿ ألة ألٔٗ ألوة . الٔٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠غزّغ ػبطجبْ .

  

 عٙخ 

0صعجح   

2صعجح   
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  ِٓ ٌغز تاٌفغض

 اٌؼٚض 

2/0 

فً داٌح ػضَ ٚجٛص 

فغع ٚاعز ٘ٛ اتٓ ، 

تٕد ، اتٓ اتٓ ، تٕد 

 اتٓ 

4/0 

 زفً داٌح فغع ٚاع

ال ٌذجة دجة 

 اؿماط إال تّأغ 

دجة ٚصف ِصال ذٛفً ِغ 

اٌـاتك ِٓ  اٌؼٚجح ٌُ ٔؼغف

 اٌالدك ، أٚ وفغ .

٠ؾغت ٔمظبٔب ِٓ 

إٌظف اٌٝ اٌوثغ ثٛعٛك 

 اٌفوع اٌٛاهس 

ٕ٘بن ؽبٌخ فبطخ اما 

وبْ ِزيٚعب ِٓ اثٕخ 

 ػّٗ ف١وس ثبٌفوع 

 

 اٌؼٚجح ) أٚ ػٚجاخ ( 

4/0  

ػضَ ٚجٛص اٌفغع 

 اٌٛاعز 

داٌح أوصغ ِٓ فً 

 ػٚجح ٌمرـّٓ اٌغتغ

8/0 

 ٚجٛص فغع ٚ اعز 

ال ذذجة دجغ 

دغِاْ إال ػٕض ٚجٛص 

ِأغ ِٓ ِٛأغ االعز 

ٌىٓ ذذجة ٔمصأا 

 ِٓ اٌصّٓ إٌى  اٌغتغ 

داٌح اؿرصٕائٍح 

إٌّثغٌح فً داٌح 

ذغز  27اٌؼٛي اٌى 

9/0 

 

 األب 

6/0 

 ٚجٛص فغع ٚاعز طوغ

 اتٓ أٚ اتٓ اتٓ 

 + ع 6/0

ٚاعز ٚجٛص فغع 

أٔصى تٕد أٚ تٕد اتٓ 

ِٚا تمً ٌأسظٖ 

 ذؼصٍثا

 ع

فً داٌح ػضَ ٚجٛص  

 فغع ٚاعز 

ال ٌذجة دجة 

دغِاْ إال ٌّأغ ِٓ 

 ِٛأغ االعز

 

 اٌجض 

6/0 

 ٚجٛص فغع ٚاعز طوغ

 + ع 6/0

ٚجٛص فغع ٚاعز 

 أٔصى تٕد أٚ تٕد اتٓ

ػاصة فً داٌح ػضَ 

 ٚجٛص فغع ٚاعز 

ٌذجة دغِأا ػٕض 

 ٚجٛص االب 
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 د  اٌثٕ

2/0 

 أفغاص

3/2 

 اٌرؼضص

 ع

 ِغ ٚجٛص االتٓ

ألْ اٌثٕد ػاصة 

تغٍغٖ ، ِغ ِفاضٍح 

أي ٌٍظوغ ِصً دّظ 

 االٔصٍٍٓ

ال ذذجة إال ٌّأغ 

ٚذذجة دجة ٔمصاْ 

 ِٓ اٌفغض ٌٍرؼصٍة

 

 تٕد  االتٓ

2/0 

 أفغاص

3/2 

 اٌرؼضص

6/0 

ٚجٛص تٕد 

ِٕفغصج ذىٍّح 

 ٌٍصٍصٍٓ

 ع

ِغ ٚجٛص اتٓ 

 اتٓ ِفاضٍح

التٓ ذذجة ِغ ا

 ِٚرؼضص اٌثٕاخ 

 

 األسد ف

2/0 

 أفغاص

3/2 

 ذؼضص

 ع

ٚجٛص أر ف ِفاضٍح 

أٚ تٕد أٚ تٕد اتٓ 

 ِماؿّح 

ذذجة دغِأا تٛجٛص 

 اتٓ أٚ اتٓ اتٓ أٚ أب 

ذذجة دجة ٔمصاْ 

 ِٓ اٌفغض ٌٍرؼصٍة 

 

 األسد ألب

2/0 

 أفغاص

3/2 

 ذؼضص

6/0 

 أسد ف ِٕفغصج

 6/0ٌمرـّٓ 

 فً داٌح اٌرؼضص

 ع

ب أٚ ٚجٛص أر أل

 تٕد أٚ تٕد اتٓ

ذذجة دغِأا 

اتٓ  -تٛجٛص اتٓ 

أر   -أب  –اتٓ 

أسد ف  -ف 

ذؼضص  -ػاصثح 

 االسٛاخ ف
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 االَ 

6/0 

ٚجٛص فغع  ٚاعز 

 أٚ ذؼضص االسٛج 

3/0 

ػضَ ٚجٛص فغع  

 ٚاعز ِٚرؼضص إسٛج

3/0 

 فٟ ؽبٌخ اٌغوا٠ٚٓ

ٚعٛك أَ ِغ ىٚط ٚ ٚ أة 

أٚ ٚعٛك أَ ِغ ىٚعخ 

اٌجبلٟ ،  3/1ٚأة روس 

اٌغوا٠ٚٓ أٚ اٌي٘وا٠ٚٓ 

 ُ٘ االة ٚاالَ

ذذجة ٔمصأا 

ٌٛجٛص فغع ٚاعز 

 أٚ ذؼضص إسٛج 

 

 جضج ألَ 

6/0 

 

ذذجة دغِأا تٛجٛص 

 األَ

 6/0جضج أَ ِغ جضج أب ٌمرـّاْ 

 

 جضج ألب 

6/0 

 

ذذجة دغِأا تٛجٛص 

 األَ أٚ األب

 6/0جضج أَ ِغ جضج أب ٌمرـّاْ 

 

 أسد ألَ  –أر ألَ 

6/0 

 أفغاص

3/0 

ذؼضص ، ِماؿّح ٌٍٚؾ 

ِفاضٍح أي ٌٍظوغ ِصً 

 االٔصى

دغِاْ دجة تٛجٛص 

فغع ٚاعز ، تٕد ، 

تٕد اتٓ ، اتٓ ، اتٓ 

 اتٓ ، أب ، جض 

دجة ٔمصاْ ِٓ 

فً  6/0اٌى  3/0

 داٌح اٌرؼضص
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 ِٓ سالي اٌىراب وٍفٍح اٌرأصًٍ 

 

 ألٔظاع االعتؼح ا

 

 اٌرضاسً : 

 3/1ٚ  6/1وٕظفٗ أٚ صٍضٗ أٚ هثؼٗ ِضال ِؼٕبٖ كفٛي أؽل اٌؼلك٠ٓ فٟ االفو ٚوٛٔٗ عيءا ِٕٗ 

 ِضبي اٌزلافً : 

  4 

 0 ػٚض 4/0

 2 تٕد 2/0

 0 أر شمٍك ع

 

 

 أٚ اٌزقبٌف :  اٌرثآٌ

 وثّٙب فٟ ثؼغػجبهح ػٓ ػلك٠ٓ ٌُ ٠زفمب فٟ أٞ َٔجخ ٚاٌؾىُ اْ أطً اٌفو٠ؼخ ٠ىْٛ ثؼ

 ِضبي اٌزجب٠ٓ : 

  6 

 3 ػٚض 2/0

 2 أَ 3/0

 0 شمٍك ع

 

 

 :  اٌرٛافك

ٚاطً اٌفو٠ؼخ ٠ىْٛ ِٓ فبهط ػوة ٚفك  4ٚ 6ن ػجبهح ػٓ ارفبق اٌؼلك٠ٓ فٟ ألً َٔجخ 

 أؽلّ٘ب فٟ وبًِ اٌّمبَ ا٢فو .

 ِضبي اٌزٛافك : 

  02 

 3 ػٚض 4/0

 2 أَ 6/0

 

 ع

 2 اتٓ

 2 اتٓ 

 2 اتٓ 

 0 تٕد
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 : ػجبهح ػٓ َِبٚاح ث١ٓ اٌؼلك٠ٓ  اٌرّاشً

 ِضبي اٌزّبصً : 

  2 

 0 ػٚض 2/0

 0 شمٍمح 2/0

 

 

 وٍفٍح ذصذٍخ اٌّـائً 

 االٔىـاع ػٍى دٍؼ ٚادض 

اما وبْ اٌزٛافك ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي ٔأفن ٚفك اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ أِب فٟ ؽبٌخ 

 ؼخ .ػوثذ ػلك اٌوؤًٚ فٟ اطً اٌفو٠اٌزقبٌف 

 ِضبي االٔىَبه ػٍٝ ؽ١ي ٚاؽل ِغ اٌزقبٌف ث١ٓ اٌؾ١ي ٚاٌَُٙ 

 5ٕ٘ب اٌؾ١ي ٘ٛ 

  6 34 

 5 0 أَ 6/0

 

 

3/2 

 

 4 تٕد

 

4 

 4 تٕد 

 4 تٕد

 4 تٕد

 4 تٕد

 5 0 أر ف ع

 

 ِضبي االٔىَبه ػٍٝ ؽ١ي ٚاؽل ِغ اٌزٛافك ث١ٓ اٌؾ١ي ٚاٌَُٙ

 6ٕ٘ب اٌؾ١ي ٘ٛ 

  6 08 

 3 0 أَ 6/0

 

 

3/2 

 

 4 تٕد

 

2 

 2 تٕد 

 2 تٕد

 2 تٕد

 2 تٕد

 2 تٕد

 3 0 أر ف ع
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 االٔىـاع ػٍى دٍؼٌٓ 

ٕٔظو ث١ٓ اٌوٚاعغ ، اما رقبٌفب ٔؼوثّٙب فٟ ثؼؼّٙب صُ ٔؼوة اٌقبهط فٟ اطً اٌَّأٌخ أِب 

بًِ اٌَّأٌخ أِب فٟ ؽبٌخ اٌزٛافك ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ واما رلافال فٕؼوة األوجو فٟ أطً 

 اٌّمبَ ا٢فو أِب اٌزّبصً فٕىزفٟ ثأؽلّ٘ب .

 

 ِضبي ؽبٌخ إٌَجخ ث١ٓ اٌوٚاعغ ٟ٘ اٌزلافً 

 

 48 02   اٌغٚاجغ

 

4 

 

4/0 

 3 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

  

3/2 

 06 4 شمٍمح

 06 4 شمٍمح

 

2 

 

 ع

 2 0 ػُ

 2 ػُ

 

 

 ِضبي ؽبٌخ إٌَجخ ث١ٓ اٌوٚاعغ ٟ٘ اٌزٛافك 

 

 96 8   اٌغٚاجغ

 

4 

 

8/0 

 3 0 ػٚجح

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

 

6 

 
 ع

 

 28 7 اتٓ

 28 اتٓ

 04 تٕد

 04 تٕد
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 اٌّذاضغاخ
 0اٌّـأٌح 

  4 

 0 ػٚض 4/0

 2 تٕد 2/0

 0 أر شمٍك ع

 

 ٚع أٚال ٔج١ٓ ِٓ ٠وس ِٚٓ ال ٠وس ٚٔنوو األٍجبة ٚاٌشوٚؽ ٚاٌّٛأغ صُ ٔؼـٟ اٌفو

 : أطؾبة اٌفوٚع  1اٌـبئفخ 

 : أطؾبة اٌزؼظ١ت  2اٌـبئفخ 

 : ِٓ ٠غّغ ث١ّٕٙب  3اٌـبئفخ 

 ٘نٖ اٌَّأٌخ اشزٍّذ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌٛهصخ ػظجخ ٚأطؾبة اٌفوٚع 

 ف١ٕمٍٗ ِٓ إٌظف اٌٝ اٌوثغ .اٌيٚط ٠زأصو ثبٌفوع 

روس ثبٌزؼظ١ت ٚئما اٌجٕذ ِٓ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ ثبٌفوع ٚاٌزؼظ١ت ، فاما ٚعلد ِغ أف١ٙب 

 ٚعلد ٌٛؽل٘ب رأفن إٌظف ٚاما ٚعلد ِغ أفذ ٌٙب أٚ أوضو ِٓ أفذ  ٠أفنْ اٌضٍض١ٓ .

 4االهثؼخ ، ٔغل أْ اٌؼاللخ ث١ٓ  االٔظبهٔزجغ لبػلح ئػّبي اٌَّأٌخ ٕ٘ب رشزًّ ػٍٝ أوضو ِٓ ِمبَ 

افً ؟ اٌزلافً ، ١ٌَذ رقبٌف ، فًٙ ٟ٘ رٛافك أَ رل 4ال رَبٚٞ  ١ٌ2َذ ػاللخ رّبصً ألْ  2ٚ 

فٟ ؽبٌخ اما وبْ االطغو ٠فٕٟ االوجو فٟ ِوح أٚ ِور١ٓ أٚ صالصخ فاما ؿوؽزٗ ِٓ ِواد ِزؼلكح 

فٟ ِور١ٓ ، اٌمبػلح رمٛي أْ فٟ ؽبٌخ  4رفٕٟ  2ال ٠جمٝ ِٕٗ شٟء ، ئمْ ٕ٘ب ٌل٠ٕب رلافً ألْ 

 1=  4/1ٔؼوثٗ فٟ . ٔأفن اطً اٌَّأٌخ  4ٔأفن اٌؼلك األوجو ِٕٚٗ رظؼ اٌَّأٌخ . ٕ٘ب اٌزلافً 

 . 1، ٠جمٝ ٌألؿ  2، ؽظخ اٌجٕذ ٟ٘  2=  2/1ٔؼوثٙب فٟ  4، اٌجٕذ  1ئمْ اٌيٚط ٌٗ 
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  2اٌّـأٌح 

 

٘نٖ اٌَّأٌخ رزٛفو ف١ٙب االٍجبة ٚاٌشوٚؽ ٚاٌّٛأغ ٚونا اشزٍّذ ػٍٝ ؿبئفز١ٓ ِٓ اٌٛهصخ ّ٘ب 

اٌفوٚص ٚاٌؼظجخ ، اٌيٚعخ روس ثبٌضّٓ ٚاٌوثغ ، اٌضّٓ فٟ ؽبٌخ اٌفوع اٌٛاهس ، ٕ٘ب أطؾبة 

اٌجٕذ ؽغجزٙب ؽغت ٔمً ١ٌٌٚ ؽغت اٍمبؽ ، ِضال األثٕبء ٠ؾوِْٛ أػّبُِٙ ، ث١ّٕب اٌيٚعخ 

 روس كائّب ٚال ٍمٛؽ ألة ٚال ٌٚل ٚال ٌيٚع١ٓ ٚال أَ .

 ٔظوا ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس  8/1ئمْ اٌيٚعخ ٕ٘ب ٌٙب 

 ٔظوا ٌىٛٔٙب ٚؽل٘ب ١ٌٌٚ ِؼٙب أفٛح  2/1اٌجٕذ ٌٙب 

 األفذ ػبطجخ 

 االهثؼخ . االٔظبهٔجؾش ػٓ أطً اٌَّأٌخ ، ٕ٘ب أوضو ِٓ ِمبَ ، ٔمَٛ ثاػّبي لبػلح 

 فٟ أهثؼخ ِواد  8رفٕٟ  2ٟ٘ اٌزلافً ألْ  2ٚ  8اٌؼاللخ ث١ٓ 

 8ئمْ اٌمبػلح رمٛي أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ اٌّمبَ األوجو أٞ 

 1=  8ِؼوٚة فٟ  8/1اٌيٚعخ 

 4=  8ِؼوٚة فٟ  2/1اٌجٕذ 

  2ٚاألؿ  1ٌٍنوو ِضً ؽق األٔض١١ٓ ئمْ األفذ  3اٌؼظجخ ٠جمٝ ٌُٙ 

  

  8 

 0 ػٚجح  8/0

 4 تٕد 2/0

 0 أسد شمٍمح ع

 2 أر شمٍك 
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  3اٌّـأٌح 

 

 ٚاالفوْٚ ػظجخ .ِٓ ٠وس ثبٌفوع اٌيٚط ٚاألَ 

 فوٚع ثأٍ٘ٙب ، طبؽت اٌفوع ٠َجك اٌؼظجخ .ٔملَ كائّب أطؾبة اٌفوٚع ، أٌؾمٛا اٌ

 فأٗ ٠وس اٌوثغ ثلي إٌظفاٌيٚط ِٓ اطؾبة اٌفوٚع ٚثّب أٔٗ فٟ ٚعٛك اٌفوع اٌٛاهس 

 االَ اما وبْ ٌٙب ٌٚل أٚ ِزؼلك ئفٛح ٔمٍٛ٘ب ِٓ اٌضٍش اٌٝ اٌَلً 

 ٛافك ثً ٟ٘ ػاللخ ر 6ال رفٕٟ  ١ٌ4َذ رّبصً ٚال رقبٌف ٚال رلافً ألْ  6ٚ  4اٌؼاللخ ث١ٓ 

  2ٔجؾش ئمْ ػٓ اٌمبٍُ اٌّشزون ، اطغو لبٍُ ِشزون ٘ٛ 

 ٘ٛ ٚفك  3،  3=2/6٘ٛ ٚفك ///  2،  2=2/4

 اٌمبػلح ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ وبًِ اٌّمبَ ا٢فو 

  12=  4فٟ  3أٚ  6ِؼوٚة فٟ  2أطً اٌَّأٌخ ئمْ ٘ٛ ئِب 

 3=  4/1ِؼوٚة فٟ  12اٌيٚط 

 2=  6/1ِؼوٚة فٟ  12االَ 

 1ٚاٌجٕذ  2، ٌىً اثٓ  7اٌؼظجخ ٌُٙ 

  

  02 

 3 ػٚض 4/0

 2 أَ 6/0

 

 ع

 2 اتٓ

 2 اتٓ

 2 اتٓ 

 0 تٕد
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 4اٌّـأٌح 

 

 ٔملَ اطؾبة اٌفوٚع اٌن٠ٓ للُِٙ اهلل ٚهٌٍٛٗ أٞ اٌيٚعخ ٚاالَ 

 اٌيٚعخ فٟ ؽؼٛه اٌفوع اٌٛاهس رأفن اٌضّٓ 

 األَ ثؾؼٛه اٌفوع اٌٛاهس ٌٙب اٌَلً 

 االثٓ ػبطت 

 ػلح االٔظبه االهثؼخ ٌل٠ٕب أوضو ِٓ ِمبَ ، ٔمَٛ ثاػّبي لب

 رٛافك  6/1ٚ  8/1ٔالؽق أْ ث١ٓ 

 2ٔجؾش ػٓ اٌمبٍُ اٌّشزون ٔغل أٔٗ = 

 ئمْ اطً اٌَّأٌخ ٚفك أؽلّ٘ب فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو 

 أ٠ؼب ٚفك  3=2/6ٚفك  ///  4=2/8

 24=  8ٔؼوثٗ فٟ  3ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو ، ٔأفن اٌٛفك 

  24= أ٠ؼب  6ٚٔؼوثٗ فٟ  4ٛفك أٚ ثبالِىبْ أْ رأفن اٌ

 3=  8/1ِؼوٚثخ فٟ  24اٌيٚعخ 

 4=  6/1ِؼوٚثخ فٟ  24االَ 

  7ِب أفنرٗ اٌيٚعخ ٚاالَ = 

 17=  24 – ٠7جمٝ ٌٍؼبطت ٚ٘ٛ االثٓ 

  

  24 

 3 ػٚجح  8/0

 4 أَ 6/0

 07 اتٓ ع
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  5اٌّـأٌح 

  02 

 3 ػٚجح  4/0

 4 أَ 3/0

 5 أر شمٍك  ع

 

 ٌٛاهس ِٚزؼلك االفٛح ٌغ١بة اٌفٍوع ا 3/1ٌغ١بة اٌفوع اٌٛاهس ، االَ  4/1اٌيٚعخ 

 ثّب أْ ١ٌٌ ٕ٘بن ِٓ ٘ٛ ألوة ٌألؿ ِٓ اٌٛاهس فٙٛ ػبطت ٌٛؽلٖ 

 12=  4 × 3ٟ٘ اٌزقبٌف ئمْ أطً اَِأٌخ ٘ٛ  3ٚ  4اٌؼاللخ ث١ٓ 

  5/// ٠جمٝ ٌٍؼبطت  4=  3/1 × 12/// االَ   3=  4/1 × 12اٌيٚعخ 

 6اٌّـأٌح 

  6 

 3 ػٚض  2/0

 2 أَ 3/0

 0 أر شمٍك  ع

 

 6=  2 × 3ئمْ أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ  2ٚ  3ػاللخ رقبٌف ث١ٓ ٕ٘بن 

 3=  2/1 × 6اٌيٚط : 

  2=  3/1 × 6االَ : 

 1االؿ اٌؼبطت ٠جمٝ ٌٗ 
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 ) ذصذٍخ اٌّـأٌح (           7اٌّـأٌح 

رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ٘ٛ و١ف ٔي٠ً االٔىَبه ، فٕٕظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي ، فاِب أْ ٠زٛافمب أٚ ٠زقبٌفب  

آفو ، فٍَٕب ٕ٘ب ثظلك لبػلح االٔظبه االهثؼخ ، ثً فٟ رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ، ئمْ  ٚال ٠ٛعل ف١به

ٚاألِو ال ٠قوط ػٓ ٘بر١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ، فٟ ؽبٌخ اٌزٛافك ث١ٓ اٌَُٙ ٌل٠ٕب فمؾ اٌزٛافك ٚاٌزقبٌف ، 

ٚ اٌؾ١ي ٔأفن ٚفك اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ ٚٔؼوثٗ ف١ٗ ٚاٌقبهط ِٕٗ رظؼ اٌَّأٌخ ، 

خ اٌزقبٌف ٔأفن اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ فٛق اطً اٌَّأٌخ ِزجٛػب ثبٌؼوة ٚاٌقبهط ِٕٗ ث١ّٕب فٟ ؽبٌ

 رظؼ اٌَّأٌخ أٚ اٌفو٠ؼخ .

  4 8 

 2 0 ػٚض 4/0

 

 ع

 2 3 اتٓ 

 2 اتٓ 

 0 تٕد 

 0 تٕد

 

     

 َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ      َِأٌخ اٌزأط١ً     

 

 ٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ اٌيٚط فٟ ؽبٌخ اٌفوع اٌٛاهس ٌٗ اٌوثغ ، األثٕبء ػظجخ ٌ

، ٕٔظو ث١ّٕٙب ً٘ رٛافك أَ رقبٌف ٔالؽق أْ  6ال ٠ّىٓ لَّزٗ ػٍٝ اٌؾ١ي ٚ٘ٛ  3اٌَُٙ ٘ٛ 

 ٕ٘بن رٛافك ١ٌٌٚ رقبٌف ئمْ ٔجؾش ػٓ اٌٛفك ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ ِزجٛػب ثبٌؼوة .

  8=  4 × 2،  4ئمْ أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ اٌٛفك ِؼوٚة فٟ  2=3/6اٌٛفك ٘ٛ 

  1ػٛع  ٠2ظجؼ ٌٍيٚط  2اٌؾظض فٟ عيء اٌَُٙ ٚ٘ٛ ٔؼوة ع١ّغ 
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 8اٌّـأٌح 

 

  24 48 

 6 3 ػٚجح 8/0

 8 4 أَ 6/0

 

 ع

 34 07 أتٕاء طوٛع  05

 4 تٕاخ  4

 

     

 َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ      َِأٌخ اٌزأط١ً     

 مبَ االفووبًِ اٌّاٌزٛافك ئمْ ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ  6ٚ  8ٕٔظو ثبالٔظبه االهثؼخ ٔغل اْ ث١ٓ 

  8 × 3=  24=  6 × 4ئمْ اطً اٌَّأٌخ ٘ٛ :   4=2/8أٚ   3=2/6

 /// االثٕبء ػظجخ 4=  24 × 6/1//// االَ ربفن   3=  24 × 8/1اٌيٚعخ رأفن 

  34ٚ  17رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ٕٔظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي فاِب اٌزٛافك أٚ اٌزقبٌف ث١ٓ 

 . 17شزون ٘ٛ اٌّٚاٌمبٍُ  34ٚ  17ٚاػؼ أْ ٕ٘بن اٌزٛافك ث١ٓ 

 رَّٝ ٚفك اٌؾ١ي ، فٟ ؽبٌخ اٌزٛافك ٔؼغ ٚفك اٌؾ١ي فٛق أطً اٌَّأٌخ  2=  17/34

  2فّٓ ٌٗ ؽق فٟ اٌَّأٌخ ٔؼوثٗ فٟ  2، عيء اٌَُٙ ٘ٛ  48=  2 × 24

 االثٕبء ٍّٙبْ ٌىً اثٓ ٚاٌجٕبد ٍُٙ ٌىً ثٕذ .
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  9اٌّـأٌح 

  8 06 

 2 0 ػٚجح  8/0

 

 ع

 7 7 اتٓ

 7 اتٓ

 

 عخ فٟ ؽبٌخ اٌفوع اٌٛاهس روس اٌضّٓ ، االثٕبء ػظجخ اٌيٚ

 2، اٌؾ١ي  7، اٌَُٙ  7ٚ  2ٕٔظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي ئِب أْ ٠زٛافمب أٚ ٠زقبٌفب أٞ ث١ٓ 

 16=2×8، ئمْ ٔأفن ػلك اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ  7ٚ  2ٌل٠ٕب رقبٌف ث١ٓ 

 . 7ٚوً اثٓ  2، فزأفن اٌيٚعخ  2ِٓ ٌٗ ؽظخ ٔؼوثٙب فٟ عيء اٌَُٙ ٚ٘ٛ 

  04اٌّـأٌح 

  4 06 

 4 0 ػٚض 4/0

 

 ع

 6 3 اتٓ

 3 تٕد

 3 تٕد

 

 اٌيٚط ٌٗ اٌوثغ ألْ اٌفوع ؽغجٖٛ ؽغت ٔمً ، االثٕبء ػظجخ 

ئِب أْ ٠زٛافمب أٚ ٠زقبٌفب ، ٕ٘بن رقبٌف ئمْ ٔؼغ ػلك  4ٚ  3ٕٔظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي أٞ ث١ٓ 

 أ٠ؼب رٍؼت كٚه عيء اٌَُٙ ٌىً ٚاهس 4وة ، فٛق أطً اٌَّأٌخ ِزجٛػب ثبٌؼ 4اٌؾ١ي ٚ٘ٛ 

 4اٌيٚط ٠أفن 

  12اٌؼظجخ ٠جمٝ ٌُٙ 

 6االثٓ 

 ٌىً ثٕذ  3اٌجٕبد : 
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  00اٌّـأٌح 

  24 96 

 02 3 ػٚجح 8/0

 06 4 أَ 6/0

 

 ع

 34 07 اتٓ 

 07 تٕد

 07 تٕد

 

  6/1ث١ّٕب األَ روس   8/1اٌيٚعخ ِغ اٌفوع اٌٛاهس روس 

، ال رّبصً ٚال  6ٚ  8ثبالٔظبه االهثؼخ ٌزأط١ً اٌَّأٌخ ، أٞ ٕٔظو ث١ٓ  لجً اٌزظؾ١ؼ ٕٔظو أٚال

، ئمْ ٕ٘بن رٛافك ، ٌىٓ ال ٔزؾلس ػٓ اٌزٛافك فٟ رظؾ١ؼ  8ال رفٕٟ  6رقبٌف ٚال رلافً ألْ 

، اٌَّأٌخ ، ال ، ثً ٔزؾلس ػٓ اٌزٛافك فٟ رأط١ً اٌَّأٌخ أٞ اٌزٛافك ؽَت االٔظبه االهثؼخ 

  2فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو ثّب أْ اٌمبٍُ اٌّشزون االطغو ٘ٛ  ئمْ ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب

  24=6×4=3×8٘ٛ ٚفك أ٠ؼب ، أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ  4=2/8٘ٛ ٚفك ///  3=2/6

  3=  8/1 × 24اٌيٚعخ روس 

 4=  6/1 × 24األَ روس 

  4ال رمجً اٌمَّخ ػٍٝ  ٠17جمٝ 

 ٘ٛ اٌؾ١ي  4َُٙ ٚ ٘ٛ اٌ 17،  17ٚ  4ا٢ْ ٕٔزمً اٌٝ رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ، فٕٕظو ث١ٓ 

، ئمْ اٌمبػلح رمٛي ٔأفن اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ  17ٚ  4ٚاػؼ أْ ٕ٘بن رقبٌف ث١ٓ 

 96=  4 × 24ِزجٛػب ثبٌؼوة ، اٌؾ١ي ٘ٛ ػلك اٌوؤًٚ ف١ظجؼ اٍّٗ عيء اٌَُٙ 

 4، ِٚٓ ٌٗ شٟء ٠أفنٖ ِشوٚثب فٟ عيء اٌَُٙ  96ٚطؾذ ِٓ  24أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ 

 12=  4 × 3اٌيٚعخ 

  16=  4 × 4األَ 

 34=  2 × 17ٚاالثٓ  17//// اٌجٕذ رأفن   17=  4/68،  68=  96 – 28االثٓ : 
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  02اٌّـأٌح 

  02 36 

 9 3 ػٚض 4/0

 6 2 جضج 6/0

 08 6 تٕد 2/0

 2 0 أر شمٍك ع

 0 أسد شمٍمح

 

َ رؾغجٙب ، اٌغلح رٕيي ِٕيٌخ األَ ٌىٓ فٟ ؽؼٛه اال ٠4/1وس اٌيٚط ثٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس 

ٚال روس أٞ شٟء ، أٞ ؽغت اٍمبؽ أٚ ؽوِبْ ، اٌغلح ٚهصذ ثبٌَٕخ ، فىً ِٓ أرٝ ثبٌشقض 

 ال ٠وس ثٛعٛكٖ األَ ألوة ِٓ اٌغلح ، ث١ّٕب اٌجٕذ ٌٙب إٌظف فال ػبطت ِؼٙب .

وأٔٗ غ١و ِٛعٛك ألٔٗ  2، اٌّمبَ  2ٚ  6ٚ  4، ٌل٠ٕب ٔجؾش ػٓ أطً اٌَّأٌخ ثبالٔظبه االهثؼخ 

  2، ٟ٘ ػاللخ رٛافك ٚ اٌمبٍُ اٌّشزون ٘ٛ  6ٚ  ٠4جمٝ أْ ٕٔظو ث١ٓ  6ٚ  ٠4لفً فٟ 

  12= 3×4= 6×2ٚفك ا٠ؼب ، أطً اٌَّأٌخ ٟ٘ :  3=2/6ٚفك ،  2=2/4

  6= 2/1 × 12، اٌجٕذ رأفن  2=  6/1 × 12، اٌغلح ٌٙب  3=  4/1 × 12اٌيٚط ٌٗ 

 ظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ال ٠مجً اٌمَّخ ػٍٝ اٌٛهصخ اٌؼظجخ ، ٍٕمَٛ ثز ٠1جمٝ ٌٕب 

، ً٘ ٘ٛ رقبٌف أَ رٛافك ،  ٚاػؼ أٔٗ رقبٌف ، ئمْ  3ٚاٌؾ١ي ٚ٘ٛ  1ٕٔظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚ٘ٛ 

 اٌمبػلح رمٛي ٔأفن اٌؾ١ي ٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ ِزجٛػب ثبٌؼوة .

 ٔظً طفٛف َِأٌخ اٌزأط١ً ٚثَّأٌخ اٌزظؾ١ؼ .

12 × 3  =36  

  9=  3 × 3اٌيٚط : 

  6=  3 × 2اٌغلح 

  18=  3 × 6اٌجٕذ 

  1ٚاالفذ  2، ٠أفن االؿ  3، ٠جمٝ  3=  36- 18 -6 – 9
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  03اٌّـأٌح 

  6 02 

 2 0 أَ 6/0

 6 3 تٕد 2/0

 

 ع

 2 2 أر شمٍك

 0 أسد شمٍمح

 0 أسد شمٍمح

 

 ، ٍٕظؾؼ اٌَّأٌخ االْ  6امْ اطً اٌَّأٌخ ٘ٛ  6ٚ  2ٕ٘بن رلافً ث١ٓ 

ٕ٘بن رٛافك ، ٔأفن ٚفك  4ٚ  2ٕٔظو ث١ٓ ، ؾ١ي ٚ٘ٛ اٌ 4ال ٠مجً اٌمَّخ ػٍٝ  ٘ٛ اٌَُٙ 2

 .ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ   2٘ٛ اٌؾ١ي 

  12فٛق أطً اٌَّأٌخ فزظجؼ  2ٔؼغ ٘ٛ ٚفك اٌؾ١ي ،  2ئمْ  2=2/4،  2اٌمبٍُ اٌّشزون ٘ٛ 

 04اٌّـأٌح 

  6 08 

 9 3 ػٚض 2/0

 3 0 أَ 6/0

 

 ع

 2 2 أر شمٍك

 2 أر شمٍك

 2 أسد شمٍمح

 0 أسد شمٍمح

 

 اٌَلً، األَ ٕ٘بن ِزؼلك ئفٛح ٠ؾغجٛٔٙب ِٓ اٌضٍش اٌٝ  2/1ٚاهس امْ ٌٗ ال ٠ٛعل فوع اٌيٚط  

ثبالٔظبه االهثؼخ ٕ٘بن رلافً ٌٛعٛك ػلك أوجو ٚأطغو ، ٔأفن اٌؼلك االوجو  2ٚ  6ٕٔظو ث١ٓ 

ٕٔظو  ػلك اٌؾ١ي . 6ِٕىَوح ػٍٝ  2، ٠جمٝ  6ِٕٚٗ ٠ىْٛ اطً اٌَّأٌخ ، امْ اطً اٌَّأٌخ 

٘ٛ ٚفك اٌؾ١ي  3=  6/2، ٕ٘بن رٛافك ، فبهط لَّخ ِٓ أعً رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ  6ٚ  2ث١ٓ 

 . 3، ِٓ وبْ ٌٗ ؽق أفنٖ ِؼوٚثب فٟ  18=  3 × 6ٔأفنٖ ٚٔؼؼٗ فٛق أطً اٌَّأٌخ ، امْ 
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 05اٌّـأٌح 

  8 32  

 

8/0 

  ػٚجح

0 

0 

 0 ػٚجح

 0 ػٚجح 

 0 ػٚجح 

 28 7 اتٓ  ع

 

 8، اطً اٌَّأٌخ  االثٓ ػبطت ٓ ، اٌيٚعبد ٠مزَّْٛ اٌضّ

 اٌؾ١ي ، امْ ٔؼغ اٌؾ١ي فٛق اطً اٌَّأٌخ 4اٌَُٙ ٚ  1رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ٔالؽق ث١ٓ رقبٌف ث١ٓ 

 . 32=  4 × ٠8ظجؼ أطً َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ ٘ٛ 

 06اٌّـأٌح 

  6 02 

 6 3 ػٚض 2/0

 0 0 جضج ألَ 6/0

 0 جضج ألب 

 2 0 أر ألَ  3/0

 2 0 أسد ألَ

 

ح ألَ كائّب ٠وصْٛ ثبٌفوع اٌضٍش ثبالشزوان ثبٌز٠َٛخ ١ٌٌٚ ؽَت لبػلح ٌٍنوو ِضً ؽق االفٛ
  االٔض١١ٓ فٟٙ لبػلح فبطخ ثبالفٛح ألَ .

 وأطً ٌٍَّأٌخ . 6، ٔؾزفق ة 6رلفً فٟ  3ا٠ؼب  6رلفً فٟ  2ٌل٠ٕب أوضو ِٓ ِمب١ِٓ ، 

فٛق اطً اٌَّأٌخ  2ؼغ اٌؾ١ي ، ٕ٘بن رقبٌف ، امْ ٔ 2ٍُٙ ٚ  1رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ، ٕٔظو ث١ٓ 

 . 2ِٚٓ ٌٗ شٟء ٠أفنٖ ِؼوٚثب فٟ 
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  07اٌّـأٌح 

  6 02  

 6 3 تٕد 2/0

 2 0 تٕد اتٓ  6/0

 

 ع

 0 2 أسد شمٍك

 0 أسد شمٍك

 0 أسد شمٍمح

 0 أسد شمٍمح

اٌجٕذ ِٕفوكح فٟ غ١بة االثٕبء روس إٌظف ، ثٕذ االثٓ فٟ ؽؼٛه اٌجٕذ روس اٌَلً رىٍّخ  
ٓ ، أػٍٝ ِب ٠ّىٓ أْ رأفنٖ اٌجٕبد ٘ٛ اٌضٍض١ٓ ، االفٛاد اٌشم١مبد ػظجخ ، ٟ٘ لبػلح ، ٌٍضٍض١

 ػٕلِب رٛعل االفٛاد ِغ  اٌجٕبد ٠ظوْ ػظجخ .

ٚٔؼؼٗ فٛق اطً  2ٕ٘بن رٛافك ، ٚفك اٌؾ١ي ٘ٛ  4ٚ  2ثمٟ ٍّٙبْ ٌألفٛاد ، ٕٔظو ث١ٓ 

 . 12=  6 × 2اٌَّأٌخ ِزجٛػب ثبٌؼوة أٞ 

  08اٌّـأٌح 

  3 02 

 

3/2 

 2 2 تٕد

 2 تٕد

 2 تٕد

 2 تٕد

 

 ع

 0 0 أسد شمٍك

 0 أسد شمٍك

 0 أسد شمٍمح

 0 أسد شمٍمح

 األفٛاد فٟ ٚعٛك اٌجٕبد ٠ظجؾٓ ػظجخ ٚ األفٛاد ٠ظجؾٓ ػظجخ /// اْ وبْ ٌٍٙبٌه ثٕذ أٚ ثٕبد

ٚ  4اٞ ػلك االفٛاد ، ٕٔظو ث١ٓ  4٘ٛ اٞ ػلك اٌجٕبد ، اٌواعغ اٌضبٟٔ  4ٌل٠ٕب أىَبه٠ٓ ، اٌواعغ األٚي ٘ٛ 

 . 12=  4 × 3، ئمْ ٔأفن أؽلّ٘ب ٚٔؼؼٗ فٛق اطً اٌَّأٌخ ، ئمْ  ثبالٔظبه االهثؼخ ٠ؼٕٟ ٘ٛ اٌزّبصً  4
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 09اٌّـأٌح 

  4 8 

 0 0 ػٚجح  4/0

 0 ػٚجح 

 3 3 أر شمٍك ع

 3 أر شمٍك 

 

ثبالٔظبه  2ٚاٌواعغ اٌضبٟٔ  2عغ األٚي ٕٔظو ث١ٓ اٌواهاعغ صبٟٔ ،  2/3هاعغ أٚي ٌل٠ٕب  2/1

 ، ٕ٘بن رّبصً ، ئمْ ٔؼغ أؽل اٌّمب١ِٓ فٛق أطً اٌَّأٌخ .االهثؼخ 

 24ِـأٌح 

  8 96 

 

8/0 

 3 0 ػٚجح 

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح

 3 ػٚجح 

 

 ع

 28 7 اتٓ 

 28 اتٓ 

 04 تٕد 

 04 تٕد 

 

،  8أطً اٌَّأٌخ ٠ىْٛ ِٓ  شزوان ، اٌيٚعبد فٟ ٚعٛك اٌفوع اٌٛاهس ٌٙٓ اٌضّٓ ثبال

، ٕٔظو ث١ٓ  6ال رمجً اٌمَّخ ػٍٝ  7،  4ال ٠مجً اٌمَّخ ػٍٝ  1،  7ٌٍٚؼظجخ  1ٌٍيٚعبد 

ثبالٔظبه االهثؼخ ، ٕ٘بن أىَبه ِٓ  كهعز١ٓ ،  6ٚ  4ٕٔظو ث١ٓ اٌوٚاعغ ثبالٔظبه االهثؼخ ، 

 . 12= 6×2=4× 3ٚفك أفو ،  3=2/6ٚفك ،  2=2/4،  2اٌمبً اٌّشزون ٘ٛ 

  96=  8فٛق أطً اٌَّأٌخ رَّٝ عيء اٌَُٙ ٔؼوثٗ فٟ  12ٔؼغ 

 14= 6/84،  84=96-12،  12ِٓ ٌٗ شٟء فٟ اٌَّأٌخ االٌٚٝ ٠أفنٖ ِؼوٚثب فٟ 
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 20اٌّـأٌح 

  8 48 

 3 0 ػٚجح  8/0

 3 ػٚجح 

 28 7 اتٓ ع

 04 تٕد 

 

االٔظبه االهثؼخ ٘ٛ اٌزقبٌف ، ئمْ  ، اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ؽَت 3اٌواعغ اٌضبٟٔ  2اٌواعغ االٚي 

ِٕٗ رظؼ  8فٟ  6، ٔؼوة  6=  3 × 2ٔؼوثّٙب فٟ ثؼؼّٙب ٚٔؼؼّٙب فٛق أطً اٌَّأٌخ 

 . 28٘ٛ ؽق اٌجٕذ ، االثٓ ٌٗ  14=  3/42اٌَّأٌخ ، 

 22اٌّـأٌح 

  24 288 

 

8/0 

 9 3 ػٚجح 

 9 ػٚجح 

 9 ػٚجح

 9 ػٚجح

 

3/2 

 64 06 تٕد

 64 تٕد

 64 تٕد

 34 5 أسد شمٍمح ع

 34 أسد شمٍمح

 

  24، ٔؼوثّٙب =  3ٚ  8رأط١ً اٌَّأٌخ ٕٔظو ثبالهثبع االهثؼخ ، ٕ٘بن رقبٌف ث١ٓ 

، اٌواعغ  3، اٌواعغ اٌضبٟٔ  4ٔن٘ت ٌٍزظؾ١ؼ ، ٔجؾش ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌوٚاعغ ، اٌواعغ االٚي 

 12=3×4، ٕ٘بن رقبٌف ،  3ٚ  4ٓ ال ٕٔظو ف١ٙب ، امْ ٕٔظو ث١ 4ػّٓ  2، ثّب أْ  2اٌضبٌش 

  ٔفؾ اٌطغٌمح ٌٍثٕاخ ٚاالسٛاخ.  9=4/36،  36=12× 3. امْ  288=  12 × 24اطً َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ ٘ٛ 
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 23اٌّـأٌح 

  24 724 

 45 3 ػٚجح  8/0

 45 ػٚجح 

 

6/0 

 44 4 جضج ألَ

 44 جضج ألب 

 44 جضج أَ اٌجض

 

 

3/2 

 96 06 تٕد

 96 تٕد

 96 دتٕ

 96 تٕد

 96 تٕد

 

 ع

 04 0 أر ألب

 04 أر ألب 

 04 أر ألب 

 

 أىَبهاد . 4ٕ٘بن  ى٠ل ثٓ صبثذ هػٟ اهلل ػٕٗ ، ٘ٛ ِٓ ٠مٛي ثزٛه٠ش علح أَ اٌغل .

ٕ٘بن رٛافك ،  8ٚ  6، ٕٔظو ث١ٓ  ٠6ؾنفٗ ٚرون اٌولُ  3ٌل٠ٕب اٌضّٓ ٚاٌَلً ٚاٌضٍش ، اٌولُ 

،  4=2/8//  3=2/6،  2ًِ اٌّمبَ االفو ، اٌمبٍُ اٌّشزون ٘ٛ ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ وب

 . 24=  8 × 3=  6 × 4أطً اٌَّأٌخ ٘ٛ 

، ٔـجك االٔظبه االهثؼخ ث١ٓ  3ٚ  5ٚ  3ٚ  2ٌزظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ٕٔظو ث١ٓ اٌوٚاعغ ، ٕ٘بن 

، أطً  33، عيء اٌَُٙ ٘ٛ  33=  5 × 2 × 3ٕ٘بن رقبٌف ،  5ٚ  2ٚ  3اٌوٚاعغ ، ٠جمٝ ٌٕب 

 . 33ِٓ ٌٗ شٟء فٟ اٌَّأٌخ ٠أفنٖ ِؼوٚثب فٟ  . 723=  24 × 33أٌخ اٌزظؾ١ؼ ٘ٛ َِ

 . 45، ئمْ وً ىٚعخ ٌٙب  45= 2/93،  93=33 × 3

  43، وً علح ٌٙب  43=3/123علاد ، امْ  3، ٕ٘بن  123=33 × 4

 96، وً ثٕذ ٌٙب   96=5/483،  483= 33 × 16

  13، امْ وً أؿ ألة ٌٗ  13=3/33،  33=33 × 1
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 24اٌّـأٌح 

 02 48 

 02 3 ػٚض 4/0

 

 ع

 24 7 اتٓ

 02 تٕد

 02 تٕد

 8 2 أَ 6/0

 ، ٔؼوة ٚفك أؽلّ٘ب فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو  6ٚ  4ٕ٘بن رٛافك ث١ٓ 

 4ال رمجً اٌمَّخ ػٍٝ  7، ٕ٘بن أىَبه ٚاؽل  12= 4 × 3=  6× 2،  3=2/6//  2=2/4

 ، ٕ٘بن رقبٌف 4ٚاٌؾ١ي ٚ٘ٛ  4أٞ ث١ٓ اٌَُٙ ٚ٘ٛ  ٔي٠ً االٔىَبه ثبٌٕظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي

 48=  12 × 4ٔؼغ اٌؾ١ي فٛق أطً اٌَّأٌخ ٚاٌقبهط ِٕٗ رظؼ اٌَّأٌخ  

  4وً ٚاهس ٔؼوة ؽظزٗ فٟ عيء اٌَُٙ ٚ٘ٛ 

 25اٌّـأٌح 

  4 

 0 ػٚض 4/0

 2 تٕد اتٓ  2/0

 0 اتٓ اتٓ اتٓ  ع

 - أسد شمٍمح ِذجٛتح

، ثٕذ االثٓ فٟ غ١بة اٌجٕذ رؾً ِؾٍٙب  4/1ْ ٍفً ئمْ ٌٗ اٌيٚط ٠ؾغجٗ ؽغت ٔمً االثٓ ٚا

، األفب اٌشم١مخ ِؾغٛثخ ؽغت اٍمبؽ ثّب أْ اٌجٕٛح ألوة ِٓ االفٛح . اٌفوع اٌنوو  2/1فزوس 

 اثٓ اثٓ اثٓ ألوة ِٓ االفٛح ٌنٌه ؽغت االفذ اٌشم١مخ .
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 26اٌّـأٌح 

  4 

 0 ػٚض 4/0

 2 تٕد اتٓ  2/0

 0 أسد شمٍمح ع

 27ح اٌّـأٌ

  4 

 0 ػٚجح  4/0

  أسد شمٍمح ِذجٛتح

 3 أب ع

  أر ألب  ِذجٛب 

 ؽغجٙب األة ألْ االثٛح رؾغت االفٛح ، ونٌه األؿ ألة ؽغجٗ األة االفذ اٌشم١مخ 

 28اٌّـأٌح 

  02 36 

 9 3 ػٚجح  4/0

 6 2 أَ 6/0

 04 7 أر شمٍك  ع

 7 أسد شمٍمح

االؿ ٚاالفذ ، االَ ٌٙب اٌَلً ٔظوا ٌّزؼلك االفٛح ،  اٌيٚعخ ٌٙب اٌوثغ فٟ غ١بة اٌفوع اٌٛاهس

 فٟ كهعخ ٚاؽلح ٚال ٠ٛعل ِٓ ٠ؾغجُٙ ٌنٌه فُٙ ػظجخ .

 2ثبالٔظبه االهثؼخ ، ٕ٘بن رٛافك ، اٌمبٍُ اٌّشزون ٘ٛ  4ٚ  6، ٕٔظو ث١ٓ  6/1ٚ  4/1ٌل٠ٕب 

  12=4×3=2×6ٚفك صبٟٔ ، أطً اٌَّبٌخ ٘ٛ  3=2/6ٚفك ،  2=2/4

، ٕ٘بن رقبٌف ، ئمْ ٔؼغ  3اٌؾ١ي ٘ٛ  7ٕظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي ، اٌَُٙ ٘ٛ رظؾ١ؼ اٌَّأٌخ ٔ

 3، ِٓ ثٗ شٟء ٠أفنٖ ِؼوٚثب فٟ 36= 3 × 12اٌؾ١ي فٛق اطً َِأٌخ اٌزأط١ً ٠ظجؼ ٌل٠ٕب 

  



41 
 

 29اٌّـأٌح 

  02 

 3 ػٚجح  4/0

 2 جضج  6/0

 6 أسد ألب  2/0

 0 اتٓ ػُ شمٍك ع

 34اٌّـأٌح 

  8 

 0 ػٚجح  8/0

 4 تٕد االتٓ 2/0

 3 اتٓ اتٓ اتٓ  ع

 30اٌّـأٌح 

  8 96 

 

8/0 

 4 0 ػٚجح 

 4 ػٚجح 

 4 ػٚجح

 20 7 تٕد ع

 20 تٕد

 42 اتٓ

 4ػٍٝ  7صُ  3ػٍٝ  1اٌيٚعبد ٠مزَّٓ اٌضّٓ ، ٌل٠ٕب أىَبهاْ اص١ٕٓ ، االٔىَبه االٚي 

 4ٚ 3، ٕ٘بن رقبٌف ث١ٓ  4ٟٔ هاعغ صب 3ٕٔظو ث١ٓ اٌوٚاعغ ثبالٔظبه االهثؼخ ، هاعغ أٚي 

 96= 8 × 12،  12=  3 × 4ٔؼوثّٙب فٟ ثؼؼّٙب ٚٔؼغ اٌقبهط فٛق أطً اٌَّأٌخ 

  84، ٠جمٝ ٌل٠ٕب  4، ئمْ وً ىٚعخ ٌٙب  4=  3/12،  12=  12 × 1

  42ث١ّٕب ٌالثٓ  21، ٌىً ثٕذ  21=  4ػٍٝ  84ٔمَُ 
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 32اٌّـأٌح 

  24 

 3 ػٚجح  8/0

 8 تٕد 3/2

 8 تٕد

 5 أسد شمٍمح ع

 33اٌّـاٌح 

  02 

 3 ػٚض 4/0

 4 تٕد اتٓ  3/2

 4 تٕد اتٓ 

 0 أر شمٍك ع

 34اٌّـأٌح 

  6 

 0 أَ 6/0

 2 أسد شمٍمح 3/2

 2 أسد شمٍمح

 0 أر ألَ  6/0

 35اٌّـأٌح 

  6 

 0 جضج  6/0

 2 أسد ألب  3/2

 2 أسد ألب 

 0 اتٓ ػُ  ع
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 ضٍش () أطؾبة اٌ        36اٌّـأٌح 

  02 

 3 ػٚجح 4/0

 4 أَ 3/0

 5 أر شمٍك ع

 37اٌّـأٌح 

  6 8 

 3 3 ػٚض 2/0

3/0 

 

 0 0 أر ألَ

 0 0 أسد ألَ

 3 3 أسد شمٍمح 2/0

 اٌَّأٌخ كفٍٙب اٌؼٛي ، اٌي٠بكح فٟ أطً اٌَّأٌخ ، ئمْ ٠لفً اٌؼوه ػٍٝ اٌغ١ّغ 

  38اٌّـأٌح 

  3 05 

 5 0 جض 

 

 ع

 4 2 أر شمٍك 

 4 كأر شمٍ

 2 أسد شمٍك

 

اٌغل كائّب ٠ؼمل اٌَّأٌخ ، فٙٛ ٠جؾش ػٓ االفؼً ، اما وبْ ِغ اٌغل أوضو ِٓ ِضٍٟ اٌغل وٙنٖ 

 ئفٛح فبالفؼً ٌٗ ٘ٛ اٌضٍش ِٓ أْ ٠لفً ِؼُٙ ػبطجب . 3اٌؾبٌخ 

 فٛق أطً اٌَّأٌخ  5ٕ٘بن رقبٌف ئمْ ٔؼغ  5ٚ  2، ٕٔظو ث١ٓ  5ػٍٝ  2ٕ٘بن أىَبه 

 . 5ٌٗ ؽق ٠أفنٖ ِؼوٚثب فٟ  ، ِٚٓ 15=  5 × 3

  

فٟ ؽبٌخ ال ٠ٛعل فوع  االَ

ٚاهس أٚ ِزؼلك ئفٛح 

 رأفن اٌضٍش
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 ) أصذاب اٌـضؽ(      39اٌّـأٌح 

  24 72 

 9 3 ػٚجح  8/0

 34 07 اتٓ  ع

 07 تٕد

 02 4 أب 6/0

 

 44اٌّـأٌح 

  02 36 

 9 3 ػٚض 4/0

 0 0 تٕد  اتٓ  ع

 2 اتٓ اتٓ 

 6 2 أَ 6/0

 08 6 تٕد 2/0

 

 اٌَلً رىٍّخ ٌٍضٍض١ٓ فٟ ؽبٌخ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ب اثٓ اثٓ رأفن ثٕذ االثٓ 

 40اٌّـأٌح 

  24 

 3 ػٚجح 8/0

 02 تٕد 2/0

 4 تٕد اتٓ  6/0

 5 أسد شمٍمح  ع

ال ٠ّىٓ ٌٍَٕٛح أْ ٠فٛق ؽظُٙ اٌضٍض١ٓ ، ثٕذ االثٓ ػٕلِب رىْٛ ِغ اٌجٕذ ٚال ٠ٛعل ِؼٙب ئفٛرٙب 

 .رأفن اٌَلً 
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 42اٌّـأٌح 

  6 02 

 2 0 أَ 6/0

 6 3 أسد شمٍمح 2/0

 0 0 ألب أسد  6/0

 0 أسد ألب

 2 0 اتٓ أر  ع

 

 االفٛاد ألة ٌٙٓ اٌَلً ألٔٗ ٕ٘بن أفذ شم١مخ ٚاؽلح ، ٌٚٛ وبْ ٕ٘بن أفٛاد شم١مبد فٟٙ ال روس .

  43اٌّـأٌح 

  02 

 3 ػٚجح  4/0

 6 أسد شمٍمح 2/0

 2 أر ألَ  6/0

 0 اتٓ أر شمٍك ع

 

 44اٌّـأٌح 

  02 

 2 جضج  6/0

 3 ػٚجح  4/0

 2 أر ألَ  6/0

 5 اتٓ ػُ ع
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 ِذاضغج دٛي ِٕٙجٍح االجاتح فً اسرثاع ِٛصًٌ االعز ) ص . اٌد اٌذاض (

 ّٔٛمط ٍٕغ١ت ِٓ .. اٌل٠ٓ ٚاٌٛط١خ..رظف١خ اٌزووخ رأرٟ فٟ اٌّورجخ اٌقبَِخ ثؼل 

 . أؿ ُ ، أفذ ُ 3فالٌٗ ػٓ و١ف١خ االعبثخ ، ىٚعخ ، ثٕذ ، عل ، أَ ، 

 أٚ ٔمٛي أطً اٌَّأٌخ ٚ ػٍك ػ١ٍٙب .ِملاه وً ٚاهس ث١ٓ ِٓ ٠وس ِٚٓ ال ٠وس ٚ

 ال ٔؼـٟ ع١ّغ ؽبالد اٌيٚعخ ثً فمؾ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٟ٘ ِٛػٛع اٌَإاياٌزؼ١ٍك ػٍٝ إٌبىٌخ : 

 أٚال : اٌجأة اٌفمًٙ

 اشزٍّذ ٘نٖ اٌَّأٌخ ػٍٝ ؿبئفز١ٓ ِٓ اٌٛهصخ ، ؿبئفخ روس ثبٌفوع ٚؿبئفخ روس ثبٌزؼظ١ت ، 

: اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ ثبٌفوع فٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ُٚ٘ اٌيٚعخ وس ثبٌفوع اٌزٟ راٌـبئفخ االٌٚٝ 

 . ٚاٌجٕذ ٚاٌغل ٚ االَ

اٞ ٚأزفذ ِٛأؼٗ ، ، ٔفزوع فٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ أٔٙب رؾمك ف١ٙب أٍجبة االهس ٚشوٚؿٗ ٚأهوبٔٗ 

ٟ فٚػ١ٍٗ فٙإالء اٌٛهصخ ٠َزؾمْٛ االهس ال ٠ٛعل اٞ ِبٔغ ِٓ ِٛأغ االهس وـبٌىفو أٚ اٌٍؼبْ ، 

 ٚفك أؽىبَ اٌشو٠ؼخ االٍال١ِخ .ِٛهٚصُٙ 

 ٌغشْٛ صائّاٟ٘ ِٓ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٍجت االهس ٘ٛ ػمل إٌىبػ اٌشوػٟ أٚ اٌيٚع١خ ، :  اٌؼٚجح

، ٚفٟ مٌه ثً ٠ـبٌٙب ؽغت ٔمظبْ أٚ ٔمٛي ؽغت ٔمً ٚال ٠ؾغجْٛ ؽغت ؽوِبْ أثلا ثبٌفوع 

ىٚع١ٓ ٚال ألَ فمل " اٌٌٛل ٠لفً ٠مٛي اٌّؾبٍجٟ طبؽت اٌزؾفخ " ٚال ٍمٛؽ ألة ٚال ٌٚل ٚال 

فٟ ىٚعٙب اٌٙبٌه ٘ٛ ٚعٛك ػاللخ شوػ١خ ث١ّٕٙب ٟ٘ ػاللخ  ؿثة اعشٙا فٟ اٌنوو ٚاالٔضٝ ، ٚ

اٌيٚاط اٌشوػٟ ِٚب ٠زورت ػٕٗ ِٓ آصبه ِٓ ث١ٕٙب االهس ، أٞ أْ اٌيٚعخ روس فٟ ىٚعٙب 

 اٌـٕحصُ  اٌمغآْٔجلأ ِٓ ،  صًٌٍ اعشٙا ٚاٌٍَُّ ٚاٌؼىٌ أ٠ؼب ٠وس اٌيٚط فٟ ىٚعزٗ اٌٍَّّخ ، 

ع ثٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس روس اٌضّٓ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ئهصٙب كائّب ثبٌفو . اٌّضٚٔحصُ  اٌشٍز سًٍٍصُ 

أٚ وّب لبي هٍٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٍٍُٚ أٚ وّب عبء فٟ وزبة اٌش١ـ ف١ًٍ أٚ وّب ٔظذ 

 اٌّلٚٔخ فٟ اٌّبكح ونا .

ٌىٓ ربهح ثبٌفوع ، ٟ ِٓ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ كائّب ػٍٝ اٌجٕذ ، فٙاٌزؼ١ٍك ٔـجمٗ ٔفٌ  اٌثٕد :

 " اْ وبٔذ ٚاؽلح فٍٙب  إٌظف "  اٌضًٌٍ٘ٛ اٌمواثخ ،  ؿثة االعزٚربهح ثبٌزؼظ١ت ، 

: فٟ غ١بة االة ٠ٕيي ِٕيٌخ االة ، ١ِواس اٌغل ٚلغ ف١ٗ فالف ث١ٓ اٌفمٙبء ، ً٘ ٠وس  اٌجض

 غل رؼملد ، اٌغل ٌٗ اٌق١به ث١ٓ اٌَلً أٚ ...ثبٌىزبة أٚ إٌَخ ، ٚ اٌَّأٌخ ػِّٛب ئما كفٍٙب اٌ

 اٌَجت ٘ٛ اٌمواثخ ، اٌل١ًٌ ِٓ اٌموآْ أٚ إٌَخ أٚ اٌّلٚٔخ .

ٍجت االهس روس فٟ : ِٓ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ كائّب َٚٔزلي ثبٌج١ذ اٌشؼوٞ اٌَبثك ،  األَ

ٓ اٌضٍش ئٌٝ اٌَلً اٌفوع اٌٛاهس أٚ ِزؼلك االفٛح ٔمٍٛا االَ ٌِٚل٘ب ثَجت اٌمواثخ أٚ األِِٛخ ، 

ٚأث٠ٛٗ ٌىً ٚاؽل ِّٕٙب اٌَلً ِّب رون ئْ وبْ ٌٗ ٌٚل " ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ : اٌل١ًٌ فٟ ٘نٖ إٌبىٌخ " 

 ٚئْ وبْ ٌٗ ئفٛح فألِٗ اٌَلً " 

 ٘اَ
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، أٞ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ ثبٌزؼظ١ت ، ُٚ٘ االفٛح االشمبء ٚاالفذ  اٌطائفح اٌصأٍح : اٌؼصثح

، االفٛح اٌّزّضٍخ فٟ األفٛح ؼظ١ت ، ٍجت االهس ٘ٛ اٌمواثخ اٌشم١مخ ، َٚٔزؾؼو ٕ٘ب لبػلح اٌز

" أٌؾمٛا اٌفوائغ  ٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٍٍُٚ لٌٛٗ طثبٌَٕخ ِشزووْٛ فٟ أة ٚاؽل ٚأَ ٚاؽلح ، اٌل١ًٌ 

أٌٚٝ هعً موو ُ٘ االفٛح االشمبء ٌٚىٓ ٘نٖ إٌبىٌخ ثأٍ٘ٙب فّب ثمٟ فٙٛ ألٌٚٝ هعً موو " 

وٛه ٚاالٔبس ، ٚاٌمبػلح رمزؼٟ أْ وً موو ٚأٔضٝ اعزّؼب فٟ اشزٍّذ ػٍٝ طٕف١ٓ ِٓ االفٛح اٌن

 رٛه٠شػٍٝ ٍٕخ ، كهعخ ٚاؽلح أٚ فٟ ِورجخ ٚاؽلح ئال ٚهصب ثبٌزؼظ١ت ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ 

 ِظلالب ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ  " ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ "  ٚاالٔبس ،ه ٛاٌؼظجخ اٌنو

  اٌجأة اٌؼًٍّ : 

ز١ٓ ِٓ اٌٛهصخ ، ؿبئفخ روس ثبٌفوع ٚؿبئفخ روس ثبٌزؼظ١ت ، اشزٍّذ ٘نٖ اٌَّأٌخ ػٍٝ ؿبئف

ُ اٌـبئفخ اٌزٟ روس ثبٌزؼظ١ت ُ٘ االفٛح  اٌجٕذ اٌغل االَ ، ٚٚاٌنٞ ٠وس ثبٌفوع ُ٘ اٌيٚعخ 

 ُ .ٚاالفذ 

 ٌٚزأط١ً ٘نٖ اٌَّأٌخ ال ثل فوى ؽظخ وً ٚاهس 

، ٚاالَ روس  6/1، اٌغل ٠وس اٌَلً  2/1، اٌجٕذ روس إٌظف  8/1اٌيٚعخ روس اٌضّٓ 

، ٚال٠غبك أطً اٌَّأٌخ ٠ٕجغٟ إٌظو ث١ٓ ِمبِبد اٌفوٚع ثبالٔظبه االهثؼخ ٟٚ٘  6/1اٌَلً 

ٚثّب أْ ٘نٖ اٌَّأٌخ رزؼّٓ اوضو ِٓ فوػ١ٓ فإٔب ٔمبهْ اٌزّبصً ٚاٌزلافً ٚاٌزٛافك ٚاٌزقبٌف ، 

ِٚب  ١ٓ اٌّمبَ اٌضبٟٔث١ٓ ِمب١ِٓ ػٍٝ ؽلح ٚإٌز١غخ اٌزٟ رٕٛطً ا١ٌٙب ٔؾزفق ثٙب ٚٔمبهْ ث١ٕٙب ٚث

٠ٕزظ ػٓ ٘نٖ اٌّمبهٔخ ٔؾزفق ٠ٗ أ٠ؼب ٚٔمبهْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّمبَ اٌواثغ ف١زؾظً ٌل٠ٕب ِب ٠ٍٟ أٔٗ 

ٕ٘بن اٌزّبصً ث١ٓ ِمبَ ٍلً اٌغل ٚ ٍلً االَ فٕؾزفق ثأؽلّ٘ب ٚٔمبهْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِمبَ إٌظف 

ٔؾفزق ثبٌّمبَ اٌَلً اٌنٞ  فٕأفن االوجو ٚٔزون االطغو أٞفٕغل أْ ٕ٘بن ػاللخ رلافً ث١ّٕٙب 

ٟ٘ فٕغل أْ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٟ٘ ػاللخ  8صُ ٔغوٞ ِمبهٔخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِمبَ اٌضّٓ اٌنٞ ٘ٛ  6٘ٛ 

ٚػاللخ اٌزٛافك رمزؼٟ أْ ٔؼوة ٚفك أؽل اٌّمب١ِٓ فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو ػاللخ اٌزٛافك 

 4فك اٌضّٓ ٚ٘ٛ أٚ ػوة ٚ 24ثـ  8ٔؼوثٗ فٟ  3٘ٛ  6ٚػ١ٍٗ فاْ أطً اٌَّأٌخ ٠ىْٛ ٚفك 

 . 24، ٚػ١ٍٗ فاْ أطً اٌَّأٌخ ِٓ  24ثـ  6فٟ وبًِ اٌّمبَ االفو ٚ٘ٛ 

 : ٚالفواى ؽظخ وً  ٚاهس ِٓ أطً ٘نٖ اٌَّأٌخ أٚ اٌفو٠ؼخ ، ٔزجغ اٌقـٛاد اٌزب١ٌخ 

ٚٔؼوثٗ فٟ اٌجَؾ ِمَِٛب ػٍٝ اٌّمبَ ٚاٌقبهط ٘ٛ ٍُٙ وً  24ٔأفن اطً اٌَّأٌخ اٌنٞ ٘ٛ 

،  4ثـ  6/1*24ٍلً اٌغل  12ثـ  2/1*24، ٔظف اٌجٕذ  3ثـ  8/1*  24اٌيٚعخ  . ٚاهس

ثغّغ ٍٙبَ اٌفوٚع  ٔمَٛ ٌٚفوى ؽظخ اٌؼظجخ ِٓ اٌفو٠ؼخ  ، 4ثـ  6/1*24ٍلً األَ 

صُ ٔـوػ إٌز١غخ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب اٌزٟ ٟ٘ ِغّٛع ؽظٛف  23ؾظً ٔ 23=3+12+4+4

٠جمٝ ٌٍؼظجخ  1=24-23 1 بٕجمٟ ٌف 24ِٓ اطً اٌَّأٌخ  23 اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ ثبٌفوع أٞ

 . ٟٚ٘ ؽظخ اٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ ثبٌزؼظ١تٍُٙ ٚاؽل 

٘نا اٌَُٙ ٘ٛ ٔظ١ت ع١ّغ االفٛح ٚثّب أْ لبػلح رٛه٠ش اٌؼظجخ اٌنوٛه ِغ االٔبس رمزؼٟ أْ 

وً موو ٔؼؼف ؽظخ اٌنوو ػٍٝ االٔضٝ ئػّبال ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ ، ٚلبػلح 
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كهعخ  ٚاؽلح ئال ٚهس ثبٌزظؼ١ت ٌٍنوو ِضً ؽق االٔض١١ٓ ، ٚػ١ٍٗ فاْ  فٟ اعزّغ ِغ االٔضٝ

ٚثّب إٔٔب فٟ ػٍُ اٌفوائغ ٠ٕجغٟ أْ ِٕىَو ػٍٝ ع١ّغ ٘إالء اٌٛهصخ  1اٌَُٙ أٚ اٌؾق اٌنٞ ٘ٛ 

ٕٔزٟٙ ثزأط١ً اٌَّبئً ئٌٝ ػلك ٠مجً اٌمَّخ ػٍٝ ع١ّغ اٌٛهصخ ثلْٚ وَو ، ٚإلىاٌخ ٘نا 

ئِب أْ ٠زٛافمب أٚ ٠زقبٌفب ٚفٟ ٘نٖ ) ٕٔظو ث١ٓ اٌَُٙ ٚ اٌؾ١ي ( ١ٌخ االٔىَبه ٔزجغ اٌمبػلح اٌزب

، ٚػ١ٍٗ فمبػلح اٌزقبٌف فٟ رظؾ١ؼ  7ٚ  1إٌبىٌخ ٚلغ رقبٌف ث١ٓ اٌَُٙ ٚاٌؾ١ي اٞ ث١ٓ 

فٛق اطً َِأٌخ اٌزأط١ً ِزجٛػب ثؼالِخ اٌؼوة اٌَّبئً رمزؼٟ إٔٔب ٔأفن ػلك اٌؾ١ي ٚٔؼؼٗ 

ف١زؾظً  24فٟ  7ٚػ١ٍٗ فٙنٖ اٌَّأٌخ رظؼ ثؼوة ُٙ ، ، ٍجؼخ رَّٝ عيء اٌَ 24*  7أٞ 

ٚٔظً فٟ أػٍٝ اٌغلٚي رقظض ألطً َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ ، صُ ٔؼغ فبٔخ عل٠لح  168ٌل٠ٕب 

طفٛف َِأٌخ اٌزظؾ١ؼ ثَّأٌخ اٌزأط١ً ٚٔؼغ لجبٌخ وً ٚاهس اٌّىبْ اٌّقظض ثؾظزٗ 

 ف١ٗ َِأٌزٗ ، أٞ :  ، صُ ٔمٛي ِٓ ٌٗ شٟء فٟ َِأٌخ اٌزأط١ً ٔؼوثٗ فٟ ِب ػوثذاالهص١خ 

 21=  7 × 3اٌيٚعخ :  

 84=  7 × 12اٌجٕذ : 

 28=  7 × 4اٌغل 

  28=  7 × 4االَ 

 ، ٍُٙ ٌىً أٔضٝ ٍّٚٙبْ ٌىً موو  1=7/7،   7=  7 × 1االفٛح االشمبء : 

ف١غت أْ ٠زؾظً ٌل٠ٕب ِغّغ ٌٍٚزأول ِٓ طؾخ ػٍّٕب ٔزجغ اٌـو٠مخ اٌزب١ٌخ : ٔمَٛ ثغّغ اٌَٙبَ 

 . 168= 1+2+2+2+28+28+84+21اٌَٙبَ : 

 

 24 068 

 20 3 ػٚجح 8/0

 84 02 تٕد 2/0

 28 4 جض 6/0

 28 4 أَ 6/0

 

 ع

 2 0 أر شمٍك

 2 أر شمٍك

 2 أر شمٍك

 0 أسد شمٍمح
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 TDذّاعٌٓ 

  2 

 0 ػٚض 2/0

 0 أسد ف 2/0

  ػُ ألب  ح

  اتٓ ِاخ ِغ أِٗ ح

  اتٓ ػُ ف  ح

 

  6 

 0 أَ 6/0

 0 أب 6/0

 

 ع

 0 تٕد

 0 تٕد 

 2 اتٓ 

  ػٚجح ِـٍذٍح ح

  جض ح

  جضج ألَ ح

  جضج ألب  ح

 

  6 

 0 أَ 6/0

 0 أر ألَ 6/0

 2 أر ف ع

 2 أر ف

  ػٚجح ِطٍمح ح

  أتٕاء أر 3 ح
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  3 

 0 أر ألَ 3/0

 أر ألَ

 2 أسد ألب  3/2

 أسد ألب 

 4 ػُ ف ع

  أب ِرٛفى  ح

  ػّضا أسد لاذٍح ح

 اٌرضاسً 

  6 

 2 أَ 3/0

 0 أر ألَ 6/0

 

 ع

 0 اتٓ أر

 0 اتٓ أر

 0 اتٓ أر

 

  6 

 0 أَ 6/0

 2 تٕد 3/2

 2 تٕد

 4+0 أب +ع6/0
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  4 

 0 ػٚض 4/0

 2 تٕد 2/0

 0 أسد ف  ع

 

  4 

 0 ػٚجح  4/0

 2 أسد ف  2/0

 0 أر ألب  ع

 اٌرٛافك 

  02 

 3 ػٚض  4/0

 2 أَ 6/0

 2 أب  6/0

 

 ع

 2 اتٓ اتٓ 

 2 اتٓ اتٓ 

 0 اتٓ  تٕد

 

  02 

 3 ػٚجح  4/0

 4 أَ 3/0

 2 أر ألَ 6/0

 3 اتٓ أر ف ع
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  24 

 3 ػٚجح  8/0

 4 أَ 6/0

 0+4 أب  +ع6/0

 02 تٕد 2/0

 

  02 

 3 ػٚض 4/0

 0+2 جض  +ع6/0

 6 تٕد 2/0

 اٌرشاٌف 

  6 

 3 ػٚض 2/0

 2 أَ 3/0

 0 أر ف  ع

 

  02 

 0/  0/  0 ػٚجاخ  3 4/0

 2 أر ألَ  3/0

 2 أسد ألَ

 5 أر ف ع
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  24 

 3 ػٚجح  8/0

 06 تٕاخ اتٓ 4 3/2

 5 أسد ف  ع

 

  02 

 3 ػٚض  

 8 تٕاخ  2  

 0 أسد ألب  

 اٌؼٛي 

  6 7 

 3 3 ػٚض  2/0

 3 3 أسد ف  2/0

 0 0 أسد ألب  6/0

 

  6 8 

 3 3 ػٚض  2/0

 3 3 ف أسد 2/0

 2 2 أسراْ ألَ 3/0

 

  6 9 

 3 3 ػٚض  2/0

 2 2 أسد ف  3/2

 2 2 أسد ف 

 2 2 إسٛاْ ألَ  3/0
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  6 04 

 3 3 ػٚض  2/0

 3 3 أسد ف  2/0

 0 0 أسد ألب  6/0

 0 0 أَ  6/0

 2 2 أسٛاْ ألَ  3/0

 

  02 03 

 3 3 ػٚض  4/0

 2 2 تٕرا اتٓ  6/0

 6 6 تٕد  2/0

 2 2 أَ 6/0

 

  02 05 

 3 3 ػٚجح  4/0

 4 4 أسٛاْ ألَ  3/0

 8 8 أسٛاخ ألب 4 3/2

 

  02 07 

 3 3 ػٚجح  4/0

 2 2 أَ  6/0

 8 8 أسراْ ف  3/2

 4 4 أسد ألَ-أر ألَ 3/0

 دجة اؿرغغاق  4 ػُ ع
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 إٌّجو٠خ 

  24 27 

 3 3 ػٚجح  8/0

 4 4 أَ 6/0

 4 4 أب  +ع6/0

 06 06 تٕراْ  3/2

 

  إٌّجو٠خ

  24 27 

 3 3 ػٚجح  8/0

 4 4 أَ 6/0

 4 4 أب  +ع6/0

 02 02 تٕد  2/0

 4 4 تٕد اتٓ  2 6/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اال٘لاء ئٌٝ االِبَ اٌّغلك هؽّٗ اهلل 


